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ŠEŠI ŠIMTAI PET Seimo reikalavimai RUMUNIJOJ VEDAMA 
DIDELE AKCIJA PRIES 

SUNIS IR RADIJĄ
Šios dienos “Mūsų Pastogė'* at

žymėta 600-tuoju numeriu. Sa
vaitraščio gyvenime tatai ryškus 
amžius, rodąs kietą ištvermę ir 
ryžtą tarnauti savajai bendruo
menei.

šia proga norėtųsi pasidalinti 
su skaitytojais keliomis mintimis 
apie “Mūsų Pastogės” nueitą ke
lią ir ateities planus. Kaip dauge
lis mūsų mena, bemaž prieš dvy
liką metų Sydnėjuje pasirodė pir
masis spausdintas laikraštis, ku
ris anuo metu savo apimtimi bu
vo žymiai mažesnis. Pirmieji jo 
žingsniai ypač buvo sunkūs ma
terialiniu požiūriu. Tada dar mes 
nevisi buvome susivažiavę Aus
tralijon, daugis mūsų dirbo nepa
stoviai, dažniausia kur nors ato
kiuose krašto užkampiuose, ši ap
linkybė, suprantama, neleido su
telkti pakankamai lėšų jo leidi
mui, todėl pirmieji laikraščio stei
gėjai turėjo tikrai aukotis spaus
dintojo žodžio labui.

Laikui bėgant savaitraštis pa. 
sidarė Australijos Liet. Bendruo
menės oficiozu, o pamžėl ir skai
tytojų kadras susirinko nemažas 
ir pastovus, ši aplinkybė prieš 
keletą metų paskatino leidėjus 
ryžtis padidinti ne tik laikraščio 
formatą, bet pagausinti ir jo pus
lapių skaičių. Kaina vis buvo pa- 
likta ta pati, nors laikraščio lei
dimo išlaidos, viskam brangstant, 
pakilo daugiau nei dvigubai.

Kad “Mūsų Pastogė" ir iki šiol 
gali laikytis iš prenumeratų ir 
skelbimų, nedarant specialių aukų 
prašinėjimų, tai šis reiškinys te
galimas aiškinti skaitytojų nuo
širdžiu sąmoningumu, o ir leidė
jų, redakcijos bei administracijos 
atsidavusiu darbu.

Tremtyje, suprantama, yra lei
džiama daug žymiai svaresnių 
laikraščių: ir dienraščių, ir savait
raščių. Tačiau reikia atsiminti, 
kad tie laikraščiai leidžiami Jungt. 
Amerikos Valstybėse ir Kanadoj, 
kur yra nepalyginamai didesni lie
tuvių, o tuo pačiu ir skaitytojų 
skaičiai.

Australijoje gi mūsiškių susi
būrė tik tiek, kad apsigyvenus 
drauge tesudarytų nedidelės apim
ties parpiją. Tačiau ir šis tautie
čių skaičius visdėlto yra pajėgus 
išlaikyti net du spausdinamus sa
vaitraščius, nežiūrint keleto vie
tinių hektografuotų biuletenių.

“Mūsų Pastogės“ rūpesčių eilė
je yra daug siekimų ateičiai. Ir 
todėl kaikurių bendruomenės na
rių viešai ar pusiau viešai išmini- 
mi pageidavimai, jei jie nėra 
destruktyvaus ar negalimo įgy
vendinti pobūdžio, uždeda leidė
jams ir redakcijai pareigą juos 
vykdyti.

Kaip iš paskutiniųjų metų laik
raščio puslapių matome, “M.P.” 
redakcija stengiasi ypač įtraukti 
į bendradarbių eiles mūsų jauną
ją kartą. Beveik reguliariai pasi
rodo net du jaunųjų bendradar
bių redaguojami ir užpildomi sky
riai: “Jaunimo Kvieslys” ir “Stu
dentų Žodis“. Jau antrieji metai 
rodosi perijodiniais protarpiais 
leidžiamas meno ir literatūros 
priedas “Polėkiai“, kurį redaguo
ja rašytojas Pulgis Andriušis. Sia
me priede yra ir bus platesnių 
mūsų knygų recenzijų ir kitos li
teratūrinio žanro medžiagos, ypač 
skatinant į jį jungtis mūsų meni
ninkus, rašytojus ir poetus.

Laikraščio redagavimas, turinio 
ir išorinės jo formos požiūriu, 
yra savos rūšies kūryba. Sj postu-

lėtą puikiai supranta ir “Mūsų 
Pastogės“ redakcija, tačiau jam 
įgyvendinti ir tobulinti reikalin-

ben-
druomenė* negausumu, su dali
nai* medžiaginiai* trūkumai*, ne
leidžiančiai* mokėti bent minima
laus atlyginimo bendradarbiams.

Taigi manytina, kad norint 
ateičiai “Mūsų Pastogę“ turėti

reikalingas dar didesnis visų mū-

nant, kad redakcija laukia žinių 
apie smulkiausi lietuviškos kul •

struktyvaus pobūdžio straipsnių, 
sugestijų, rašinių, vertimų ir kt. 
Administracija gi prašo prenume-

ginamais laiku susimokėti už laik-

medžiaginiai trūkumai esmingai

nį. Čia ji 
skelbimai, 
verstis, nesuteikia laikraščiui svo-

kad

Minint šią “Mūsų Pastogės*' 
600-tinio numerio sukaktį, laik-

įsijungus ir jaunosioms jėgoms,

prisimintų “M.P.“ reikalus,

prenumeratoriai,

Incidentas prieš PET sesijos atidarymą. Naujuoju PET Seimo pirmininku 
išrinktas V. Sidzikauskas. Seimo specialus posėdis .............................. '
kalama.

Pabaltijo valstybių rei-

or- 
pa- 
ce- 
tuo

Tą pačią dieną, kai New Yorke 
prasidėjo Jungtinių Tautų pilna
ties sesija, priešais Jungt. Tautu 
būstinę, Carnegie Center patalpo
se, susirinko savo rudeninei sesi
jai ir Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimas (PET). Chruščiovo at
vykimas į Jungtines Tautas ir su 
tuo susijęs “jomarkas” sudarė šiai 
sesijai ypatingas sąlygas. Neapsi
ėjo ir be savotiško incidento. 
Kaip kasmet, taip ir šiemet buvo 
numatyta PET Seimo atidarymo 
dieną prie jos būstinės iškilmin
gai iškelti visų devynių PET 
ganizacijije dalyvaujančių 
vergtųjų tautų vėliavas. Toji 
remonija turėjo vykti kaip tik
metu, kai rinkosi kitoje gatvės pu
sėje Jungt. Tautų delgatai. Ta
čiau atitinkami organai tą nekal
tą demonstraciją prieš vergiją — 
uždraudė. Vėliau šita vėliavų iš
kėlimo ceremonija buvo nors sim
boliškai pakartota viduje, PET 
Seimo salėje, dalyvaujant žy
miems amerikiečiams, kaip štai 
prezidento kandidato Kennedy 
įgaliotiniui senatoriui Dodd ir kt. 
Jie, Msgr. Balkūnas (Rytų bei 
Centro Europos kilmės amerikie
čių federacijos pirmininkas) bei 
kiti pareiškė, kad yra atsakingų 
amerikiečių, kurie supranta, jog 
apsaugoti New Yorko gyventojus 
nuo keliasdešimt komunistinio są
mokslo gangsterių 20.000 New 
Yorko policininkų gal ir pakan
ka, bet pasaulio taikai ir laisvei 
nuo sovietinio pavergimo apsau
goti reikia daug ko daugiau.

Buvo dar ir kitas nesusiprati
mas. Visą laiką ant PET Seimo 
patalpų fasado kabojusį antisovie- 
tinį plakatą buvo įsakyta laikinai 
nuimti arba uždengti, kad neer
zintų Chruščiovo.

Pirmajame PET Seimo posėdy-

SOVIETAMS VIS NESISEKA
Nenorėjo išklausyti Chruščiovo sveikinimo 

■‘Kolonializmo” lazda turi du galus
Tokio mieste (Japonijoje) pra

sidėjo Tarpparlamentinės Unijos 
sesija. Ligšiolinėse sovietų dele
gacijose paprastai būdavo ir Lie
tuvos Aukšč. tarybos prezidiumo 
p-kas J. Paleckis, kuris yra ir uni
jos tarybos narys. Dalyvauja jis 
ir šį kartą ir pasireiškė diskusi
jose.

Jau pačiuose pirmuose posė
džiuose Sovietų Sąjunga susilaukė 
ryškios nesėkmės. Tuo gal būt ir 
galima išaiškinti, kad sovietų ra
dijas ir spauda apie tą sesiją iki 
šiol labai šykščiai tepranešė. In
cidentas buvo toks: Chruščiovas 
iš New Yorko buvo atsiuntęs se
sijai ilgoką “sveikinimą”, kuris, 
žinoma, buvo surašytas jo savo
tišku stilium. Sovietų delegacija 
prezidiumo
Chruščiovo sveikinimas būtų per
skaitytas pilnačiai ištisai. Tačiau 
siūlymas liko — atmestas. Tik 
trumpai buvo pranešta, kad yra 
gautas toks sveikinimas, ir tiek. 
Nesėkmingos buvo ir kai kurios 
iki tol sovietinio bloko pastangos 
pravesti savo nusistatymą.

Kai buvo kalbama apie Afri
kos reikalus, sovietų bloko dele
gatai stengės iškelti “kolonializ
mo” klausimą. Bet jiems iš Vaka-

pareikalavo, kad

rų ir pačios Afrikos delegatų bu
vo atsakyta: Viena tik Prancūzija 
pastarais laikais yra suteikusi ne
priklausomybę 14 kraštų, tuo tar
pu, kai Sovietų Sąjunga negrąži
no nepriklausomybę dar nė vie
nam kraštui, kurį užvaldė.

Lietuvos (tikriau: Sovietų Są
jungos) delegatas J. Paleckis rug
sėjo 29 d. posėdyje (tai buvo pir
mas darbo posėdis) aštriai kalbė
jo prieš tariamus “hitlerinius ge
nerolus” Vak. Vokietijoje, kurie, 
girdi, graso pasaulio taikai. Kaip 
pranešė UPI agentūra, Fed. Vo
kietijos delegatai į Paleckio puo
limus visai neatsakę. Unijos se
sijoje jau pirmomis dienomis bu
vo prisiminta tautų apsisprendi
mo teisė. E.

IŠ SOVIETŲ STATISTIKOS

Sovietų Sąjungoje 95% dirba
mos žemės ploto kolektyvuota, bet 
dirbamasis žemės plotas tesudaro 
22% Sovietų teritorijos. Tik 
Sovietų pramonės gaminių 
plataus vartojimo prekės; 
Sovietų pramonės ‘gaminių 
“socialistinei statybai”.

30% 
tėra 
70% 
eina

je buvo aptarti organizaciniai 
reikalai. Iš PET pirmininko ir ge
neralinio sekretiriaus pranešimų 
apie pereitų metų veiklą paiškė- 
jo, kad Seimas daugiausia dėme
sio skyrė Vengrijos klausimui, 
Viršūnių konferencijai, Tremtinių 
inetams, Pavergtųjų tautų savai- 

stpi, žmogaus teisių dienai, Pabal
tijo valstybių pavergimui. Seimas 
išlpido anglų kalba 5 brošiūras, 
1Q numerių mėnesinio žurnalo 
>*ACEN News”, 58 komunikatus 
spaudai, 3 žemėlapius Sovietų Są
jungos imperializmui pavaizduoti. 
Tokie leidiniai kaip “Soviet Colo
nialism” susilaukė labai palan
kaus ir plataus atgarsio. Seimo 
paruošta paroda “Sovietinis im
perializmas 1917-1958” praeitais 
metais sėkmingai keliavo po JAV, 
Europą, Australiją. PET Seimo 
atstovybės veikliai talkino Seimo 
pastangoms Argentinoje, Brazili
joje, Čilėje, Urugvajuje, Anglijo
je, Danijoje, Italijoje, Prancūzi
joje, Švedijoje, Vokietijoje, Ja
ponijoje, Libane.

Naujuoju PET Seimo pirminin
ku 1960-61 metams išrinktas vien
balsiai Lietuvos delegacijos pir
mininkas V. Sidzikauskas, vice
pirmininku S. Korbonski (Lenki
ja), generaliniu sekretoriumi per
rinktas B. Coste (Rumunija), jo 
pavaduotoju E. Gasparas (Ven
grija).

Sovietų agresijos ir interven
cijos klausimu referavo dr. V. Ma- 
sens (Latvija). Po jo pasisakė vi
sų delegacijų atstovai. PET Sei
mo priimtuose ir Jungtinėms 
Tautoms įteiktuose nutarimuose 
prašyta atmesti vadinamų sateli
tinių valstybių delegatų kreden
cialus ir nepripažinti Sovietų Są
jungos delegacijai teises kalbėti 
už Baltijos valstybes.

Kai dėl tebetrunkančios sovie
tinės agresijos pavergtuose kraš
tuose, kalbose buvo išryškintas 
tos padėties pavojingumas tarp
tautinei taikai ir saugumui. Sei
mas priėmė memorandumą Jung
tinėms Tautoms, prašydamas 
svarstyti Centro ir Rytų Europos 
tautų klausimus dar šioje sesijo
je. Memorandume įsakmiai pri
menamas JT chartos įsipareigoji
mai susirūpinti C. ir R. Europos 
padėtimi ir imtis žygių paverg
tųjų valstybių nepriklausomybei 
atstatyti. Memorandume taip pat 
pabrėžta, kad JT charta įparei
goja JT narius vykdyti pagrindi
nes žmogaus teises ir žiūrėti, kad 
kiti nariai jas vykdytų. Tuo at
žvilgiu JT iki šiol jau ne kartą 
yra pasireiškusios kitais atvejais, 
tik kaž kodėl vengiama panaudoti 
JT autoritetą Sovietų pavergtų 
Europos valstybių atžvilgiu.

Religijos klausimu Jungtinės 
Tautos ir Europos Taryba prašo
mos susirūpinti pagrindinių as
mens teisių apsauga.

Vienas iš PET Seimo posėdžių 
rugsėjo 20 d. buvo pavestas spe
cialiai Pabaltijo valstybių reika
lams, ypač ryšium su sovietinės 
agresijos tose valstybėse dvide
šimtmečiu. Kaip praneša Eltos 
Informacijų” bendradarbis iš New 
Yorko, šią solidarumo su pabal- 
tiečiais manifestaciją parėmė ir 
JAV Valstybės departamentas, 
užsienio reikalų ministerio pava
duotojo Dillono telegrama šiam 
seimo posėdžiui, užtikrindamas

JAV vyriausybės nesikeičiantį nu
sistatymą nepripažinti sovietinės 
agresijos padarinių Baltijos val
stybėse ir tvirtą viltį, kad jos sa
vo nepriklausomybę atgaus.

Dar pažymėtina telegrama, ku
rią atsiuntė PET Seimui ryšium 
su specialiu posėdžiu Baltijos val
stybių klausimais (Taut.) Kini
jos prezidentas Chiang Kai Sekas. 
Jis linkėjo Pabaltijo valstybėms 
atgauti nepriklausomybę ir užtik
rino savo ir Kinijos paramą tai 
laisvės kovai.

Suneš gaudomi dėl dviejų 
priežasčių: Pirmoji priežastis 
yra ta, kad jų kailiai rei
kalingi eksportui į Rusiją, o 
antroji, pati svarbiausioji, yra 
ta, kad šunes stabdo komunizmo 
progresiją: savo kandžiojimu jie 
neleidžia politiniams agitatoriams 
pasiekti ūkininkus, gi savo lo- 
sena jie įspėja ūkininkus tuo at
veju, kai policija bando pravesti 
pas ūkininkus netikėtą kratą.

Gi radijas pateko valdžios ne
malonėn už tai, kad žmonės, ne
bodami įspėjimų ir didelių baudų, 
godžiai gaudo žinias iš užsienio. 
Žinios iš užsienio plinta kaip 
gaisras.

IR VĖL GRASINIMO PRIEPUOLIS
ši UNO (Jungt. Pasaulio Tau

tų) pilnaties sesija, kuri vyksta 
Niujorke ir tęsis iki š.m. gruodžio 
mėn., nežinia, kaip reikėtų api
bendrinti — tragiška ar komiška.

Atrodo, kad kultūringasis pa
saulis, kiek istorijos puslapiai me
na, dar nėra išgyvenęs tokių si
tuacijų politinėse 
kokios šiuo metu 
asamblėjoj.

Kaip matėme 
Chruščiovas su kitais komunisti
nių valstybių vadais atskrido į 
UNO ne kuriuo kitu, o tik grynai 
destruktyviniu tikslu. Neutralių
jų valstybių pagalba, kurias jis 
norėjo užimponuoti savo galybės 
pareiškimais, grasinimais, kumš
čių daužymais, neraliuotu rėkimu 
ir kolionėmis, Chruščiovas tikėjo
si prastumti visus savo sumany
mus ir būtent: išmesti UNO ge
neralinį sekretorių iš pareigu, 
priversti priimti į Jungt Tautas 
Raudonąją Kiniją, gauti teisę 
UNO pilnaties posėdžiuose disku
tuoti nusiginklavimo problemas ir 
laimėti dar visą eilę kitų komu
nistams reikšmingų vakariečių 
nuolaidų, kad be karo ir rizikos 
vis giliau ir giliau brautųsi j va
kariečių įtakos orbitą.

Turimomis žiniomis Cruščiovas 
jau rengiasi apleisti Niujorką ir 
vykti iš kur atvykęs, čia reikia 
pabrėžti, kad jis nelaimėjo nė 
vieno savo siekimo, nes visi jo 
reikalavimai žymios UNO daugu
mos buvo atmesti. Todėl gal dėl 
tos priežasties paskutinėje savo 
kalboje UNO plenumo posėdžio 
salėje jis vėl atidarė koliojimosi 
ir grasinimo burną, žadėdamas vi
sus palaidoti po atominių raketų 
lietum. Tačiau čia verta pažymė
ti, kad šį kartą jo žodžiai nepa
darė jokio įspūdžio, nes kultūrin
gieji atstovai težiūrėjo j jį, kaip 
į nesusivaldantį juokdarį ar ne
vykusį artistą.

Suprantama, Chruščiovui dide
lį nemalonumą padarė įvykis, kai 
iš jį vežiojančio laivo Baltika 
Niujorko uoste pabėgo estas jū
rininkas, kuris jau gavo Ameri
koj azylio teises ir suteikė spau
dai per pasaulį nusidėjusį pareiš
kimą apie Sovietijoj vykdomą ne
laisvę, skurdą, baimę ir pavergi
mą.

Pabėgusis jūrininkas, vardu — 
Victor Jaaminetss — 29 m. am
žiaus, pareiškė, kad, nebodamas 
paliktų savo giminių, jis vis dėlto 
ryžosi laisvei, jog iškeltų pasau
liui sovietinio kolonializmo žiau
rumus. Jis pavadino Chruščiovą 
nepalyginamai žiauresniu už Hit-

(Iš Baltikos pabėgo estas)

konferencijose, 
vyksta UNO

iš spaudos,

lerį, o visą sovietinį režimą — 
melo ir apgaulės doktrina. Už ge
ležinės uždangos tesąs tik melas, 
melas ir dar kartą melas. šia 
proga jis priminė ir kenčiančias 
Pabaltijo tautas — Estiją, Latvi
ją ir Lietuvą, kurios gyvenančios 
žiauriausioj vergijoj ir nelaisvėj. 
Minėtųjų ir kitų sovietų okupuo
tų kraštų gyventojai esą pilni ne
apykantos pavergėjui ir laukią iš
laisvinimo, tarsi saulės patekėji
mo.

NESVAJOTA JAUNIMO 
ATEITIS KOLCHOZUOSE

Sniečkus pagyrė Lietuvoj vei
kiančius komsomolo organus, kad 
jie ‘‘per 8 šių metų mėnesius pa
siuntė dirbti į gyvulininkystės fer
mas daugiau kaip 4,800 jaunuolių 
ir merginų”.

Tai yra Chruščiovo užtvara į 
aukštesnį mokslą besiveržiančiam 
jaunimui. Tie beveik 5000 jaunuo
lių šįmet baigę vidurines mokyk
las svajojo tęsti mokslą toliau. 
Bet komsomolo organizacija pa
siuntė juos (pats Sniečkus liudi
ja, kad pasiuntė, o ^e jie patys 
ėjo) karvių melžti ir kiaulių šer
ti. Tiesa, jie turi ir čia toliau mo
kytis to darbo, kurio mokykloje 
neišmoko. “Reikia mokyti visą 
kolūkinį jaunimą geriau pažinti 
gamybą”, sako Sniečkus, nors ir 
pripažįsta, kad “Didžioji daugu
ma jaunuolių ir merginų, kurie 
baigė vidurines mokyklas ir atėjo 
dirbti į kolūkius, pasirodė kaip 
geri gamybininkai*'.

Reikalaujama, kad ir mokiniai 
kaiko pamokytų vyresniuosius sa
vo mokytojus kolchozuose. “Jau
nimas turi rodyti pavyzdį darbe, 
kiekviename žingsnyje stiprinti 
kolektyvizmo idėjas”, pageidauja 
Sniečkus, nes, esą: “Reikia viso
keriopai remti kolūkiečių verži
mąsi dirbti ir gyventi komunis
tiškai”. Bet jaunuoliams nebus 
lengva susivaikyti, kaip paremti 
tą veržimąsi ir kur jį rasti, kita
me sakinyje toje pačioje kalboje 
Sniečkus apgailestauja, kad “ko
lūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose 
dar vis mažai yra brigadų, kovo
jančių už komunistinių darbo kp- 
lektyvų vardą”.

Jau yra paaiškėję, kad didžiau
sias akstinas Lietuvos jaunimui 
veržtis į mokslą yra nenoras lik
ti visą gyvenimą kolchoze. Dabar 
tas kolchoze dirbti nenorėjęs ir 
jau gerokai prasimokęs jaunimas 
siunčiamas į kolchozus ne tik dir
bti, bet ir kituose žadinti norą, 
kurio jie patys neturi.

1
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ALLEN DRURY

DVI ŠALYS
(IŠTRAUKA IŠ ROMANO 

“ADVISE AND CONSENT” 1959)
(Tęsinys iš “M.P.” 41 Nr.)

IR VĖL PRIEŠLĖKTUVINĖS 
SIRENOS

Kas labiausia buvo reikalinga 
po tokio pranešimo, tai kibiras 
šalto vandens prablaivėjimui. Tai 
kaip tik ir ruošėsi parūpinti savo 
kalba Illinoiso senatorius, dešim
ti minučių vėliau pakilęs kalbėti 
i įtempimo sukaustytus senatorius.

— Pone pirmininke, — pradė
jo ji* ii lėto, atydžiai peržvelg
dama* visu* klausytoju*, — a* 
matau prieš aki* Jungtinių Vals
tybių senatorius, susirinkusiu* 
Jungtinių Valstybių senate, šičia, 
šiuose didžiuose Jungtinių Vals
tybių Kapitoliau* rūmuose, nuo 
kurių tik per kelią yra mūsų kon
greso, antrųjų rūmų, pastatai, ir 
kurių kaimynystėje yra daug sim
bolių, kalbančių apie mūsų pavel
dėjimą, bylojančių apie mūsų pa
skirtį ir rodančių mūsų ateitį.

Aš pats savęs klausiu, ir tuo* 
pačiu* klausimu* statau jum*:

Ar tie visi išminėtieji dalykai 
bu* pavirtę niekais per tą pusę 
valandos?

Ar keli žodžiai iš mėnulio yra 
pakankami išdildyti viską, už ką 
mes visi kovojome ir tekekovoja- 
me?

Argi mes, padarę tiek daug ir 
dar turį tiek daug didelių darbų 
atlikti sau ir žmonijai, būtume 
staiga netekę žado ir paraližuoti 
vien tik dėlto, kad tapome laiki
nai pralenkti tebesitęsiančiose 
lenktynėse su Sovietų Sąjunga?

Argi šis dalykas staiga sunai
kina visa tai, kas sudaro Ameri
ką?

Pone pirmininke, — tarė ji* ra
miai, — aš tuo negaliu patikėti. 
Aš nežinau, ką kiti jaučia, bet aš 
žinau, ką aš jaučiu.

Yra gyvenime tam tikrų dalykų, 
kurie dar galioja, ir jie visados 
galio*.

Yra būdų santykiauti su ki
tai* žmonėmis, kurie yra teisingi 
ir sąžiningi, garbingi ir padorūs, 
ir tie būdai nėra pakitę.

Yra tam tikra* žmogaus charak
terio ir padorumo standartas bei 
mastas, kurį garbingi žmonės gal 
ir nevisada yra pasiekę, tačiau 
mažiausia, tą mastą turi prieš sa
vo aki* jo siekdami; ir ši* mas
tas nėra pakitę*.

Yra žmogaus gera valia, meilė* 
sąlygojama elgsena ir toleranci
ja savam artimui, atleidžianti jam 
jo trūkumus, kokie jie bebūtų ir 
nepamirštanti savųjų nedateklių; 
ir šie dalykai nėra pakitę.

Yra didelė valstybė ir didelė 
tauta ir didelė misija, kad suteik
tų laisvę ir teisingumą visiems, 
plaukianti iš praeities ir garbin
gai žengianti ateitin, Dievui pa
dedant tuose siekimuose; nei vie
na* iš tų dalykų nėra pakitęs.

Nieko esminio, kas gera glūdi 
žmogau* širdyje ar žmonijos isto
rijoje, kaip tatai dori žmonės su
pranta, nėra pakitę.

Senatoriai — tarė ji* tyliai ir 
gilioje tyloje skambėjusiame bal
se jutosi stipru* jausmas, pagau
ną* visu* klausytoju*. — Aš jums 
pavedu jūsų kraštą: didžią tautą, 
kuri pašaukta darbo dirbti.

Tad jį ir dirbkime!
Kai Knox atsisėdo, kurį laikų 

tyla tebesitęsė, kol senatas pra
pliupo pritariančiųjų balsų triu
kšmu. Senatoriai skubėjo iš savų 
vietų prie kalbėjusiojo paspausti 
jam rankos, o spauda išskubėjo 
paskleisti išgirstų minčių.

Bešnypščiančio nosį viceprezi
dento (pirmininkavusio senatui) 
galvoje, nesėkmingai daužant pla
ktukų ir kviečiant prie tvarkos, 
kilo mintis, katra tolydžio ryškė
jo.

Kiek vėliau, kai senatorius 
Knox ėjo pro stalų, jis žengė 
žingsnį, kad savo mintį išreikštų.

— Orrin, jis tarė spausdamas 
rankų, — tai puiku! Tiesiog pui
ku!

— O, dėkui, Harley, — Orrin 
ištarė patenkinta šypsena. — 

Kiekvienas mano žodis ir reiš
kė tai, kų sakiau.

— Kaip tik tai ir padarė tavo 
kalbų tokia puikia, — viceprezi
dentas tarė. — Norėčiau žinoti, 
ar sveikas neateitum į mano įs
taigų 3.30 vai.? Howie yra su
rengęs Tashikovo, Kapuro, Čiau
do ir Raoul pasimatymų su ma
nimi ir aš maniau, kad gal ir pats 
dalyvautum tame pasikalbėjime.

Senatorius Knox atrodė labai 
patenkintas.

— Kodėl gi ne, Harley, aš bū
čiau patenkintas prisidėti, — ir 
jis nusijuokė: — Gal mes galė
tume Vasilijų įstatyti į jam de
ramų vietų.

— Ir aš to tikiuos, — pasakė 
viceprezidentas, — nes esu tikras, 
kad jis šį kartų bus nepakenčia
mas.

★
Tačiau kiek jis bus nepaken

čiamas, jie nežinojo tų akimirkų, 
nors kiek vėliau ir pradėjo numa
nyti nepakenčiamumo apimtį.

Lygiai 3 vai. p.p. aštrus žodis 
atskambėjo iš Maskvos. Žodis bu
vo kreipiamas Jungtinių Valsty
bių prezidentui, pagarsintas viso
mis kalbomis. Pranešimas savuo
ju tonu buvo šaltas, nepakenčiųs 
prieštaravimo, įsakantis, todėl ir 
pakilios nuotaikos, sužadintos Or- 
rino kalbos, vėl atslūgo.

Maskvos kreipimasis į preziden
tų skambėjo sausai:

Ekscelencija,
turiu garbę pranešti tamstai, 

kad Sovietų Socialistinių Respub
likų Sąjungos ministeris pirminin
kas ir SSSR Komunistų Partijos 
centrinio prezidiumo pirmininkas 
drauge su kitai* SSSR tautų ats
tovais atvyks Ženevon šeštadienį, 
12 vai., pasikalbėti su tamsta ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių ats
tovais, kuriuo* tamsta panorėsi 
turėti su savimi.

Esame tikri, kad tamsta supra
si šio susitikimo gyvybinę svarbą 
Jungtinių Valstybių ateičiai.

Varanov.
— Dar jų neišeita iš girios, — 

“Times” bendradarbis su atsidūsė
jimu pastebėjo savo kolegai iš 
“Herald Tribune”.

★
Viceprezidento darbo kambary

je, esančiame vienu augštu augš- 
čiau, pusvalandį vėliau niekas dar 
nežinojo, ar išeita iš girios klyst
kelių — nežinojo nei viceprezi
dentas, nei valstybės sekretorius, 
nei vyresnysis senatorius iš Illi- 
noiso. Jie visi buvo šalti ir susi- 
tvardę, kai garbingi atstovai bu
vo įvesdinti į kambarį, šeiminin
kų jausmai buvo neįžvelgiami, ta
čiau ambasadorių mintijimas bu
vo regimas: Vasilijus Tashikov 
negalėjo nuslėpti savo triumfavi
mo, K.K, Indijos ambasadorius, 
buvo išblyškęs ir aiškiai susirūpi
nęs, ir net britų bei prancūzų am
basadoriai savųjų susikrimtusių 
nuotaikų nesugebėjo visiškai nu
slėpti. šitokioje padėtyje senato
rius Knox ir sekretorius Sheppard 
su nusistebėjimu ir augančia pa
garba pastebėjo (net netikėdami, 
jog taip galėjo būti), kad vice
prezidentas elgėsi taip, lyg jam 
kritiškos situacijos apvaldyti būtų 
kasdienė duona buvusi. Ar įvykio 
svarba ar gal tik suvokimas, kad 
jam teks ateityje tvarkyti reika
lus su svetimais atstovais, suteikė 
jam tvirtumo.

Kokia būtų buvusi priežastis, 
viceprezidentas atviru žvilgsniu 
ir tvirtu rankos paspaudimu pa
sveikino kiekvienų atsilankiusį, 
nekreipdamas dėmesio į sovietų 
ambasadoriaus džiūgaujančių iš
vaizdų ir kitų atstovų išgyvenamų 
susirūpinimų, maloniai parodyda
mas jiems vietas atsisėsti ir pats 
atsisėsdamas už savo didžiulio 
stalo, ant kurio pūpsojo keliosi 
papkės su daugeliu raštų. Vice
prezidentas, ambasadoriams be- 
lūkuriuojant, iš lėto peržiūrėjo 
raštus, čia kiek savo galvų pa
linguodamas, čia kartų kitų tyliai 
kažkų šūktelėdamas savo panosė

| Lictuuiai
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★ Mirė Antanas Pauliukonis 
Š.m. rugsėjo 19 d. Los Angeles 
mieste (Kalifornijoje) nuo širdies 
smūgio staiga mirė žurnalistas 
Antanas Pauliukonis. Gimė 1909 
m. vasario 28 d. Baigęs gimnazi
jų ir Vytauto Didž. Universiteto 
studijas, atsidavė visiškai žurna
listikai, dirbdamas Kauno “Ryto” 
ir vėliau “XX Amžiaus” dienraš
čių redakcijose. Tremtyje Vak. 
Vokietijoje penketų metų redaga
vo “Eltos Informacijas”. 1957 m. 
pavasarį emigravo į JAV-bes, kur 
gyvena jo giminės (pedagogas J. 
Pauliukonis ir kt.). Paskutiniu 
metu dirbo “Lietuvių Dienų” ad
ministracijoje. Yra išvertęs eilę 
knygų į lietuvių kalbų, iš viso 
gyvai domėjosi literatūriniu gyve
nimu. Gyvai domėjosi taip pat 
Lietuvos ir užsienio lietuvių poli
tiniais bei kultūriniais reikalais.

★ Brazilų ansambli* Vilniuje. 
Nesesai Vilniaus Valst. filharmo
nijos salėje koncertavo brazilų 
ansamblis “Brazilų samba”. Buvo 
demonstruojami brazilų liaudies 
šokiai ir dainos. Brazilų pasiro
dymas Vilniuje susilaukė didelio 
pasisekimo.

★ Kaip dirba komunistai kol
chozuose. š.m. “Tiesos” 220-jame 
nr-je LKPk inspektorius V. Bajo- 
riūnas straipsnyje “Stilius ir re
zultatai” rašo apie tai, kaip dir
ba komunistai kolchozuose. Rašy
damas apie Eišiškių rajono vienų 
kolchozų jis pažymi, kad “Daugu
ma komunistų šiame kolchoze dir
ba ne gamyboje, o įvairiausiose 
raštinėse. Netikusių komunistų 
pavyzdžiu seka ir komjaunuoliai. 
Iš 21 komjaunuolių gamyboje dir
ba vos aštuoni”.

Iš šios žinios galima susidaryti 
apytikslį vaizdų, kaip dirba ko
munistai kolchozuose. Būdami pri
vilegijuoti, jie stengiasi išsisukti 
nuo fizinio sunkessio darbo: sle
piasi raštinėse ir panašiai.

★ 85 m. nuo M.K. Čiurlionio 
gimimo dieno*. Š.m. rugsėjo 23 d. 
sukako 85 metai, kai gimė įžymus 
lietuvių kompozitorius Mykalojus 
Konstantinas Čiurlionis, šiai da
tai pažymėti Kauno respubl. bib
liotekos rūmuose atidaryta Čiur
lionio kūrinių paroda. Jos sten
duose — Čiurlionio muzikos kū
rinių leidiniai, taip pat dailės kū
riniai bei literatūra apie Čiurlio
nį. Muzikos kūrinių stenduose 
yra Čiurlionio harmonizuotų lie
tuvių liaudies dainų rinkinys vai
kams “Vieversėlis”, išspausdintas 
1909 m. Varšuvoje bei 1925 m. 
išleistieji 3 fortepioninės ir 2 liau

je, tylai vis labiau prailgstant, ir 
lankytojams pradedant jaustis ne
jaukiai, tartum nereikalingiems. 
Pagaliau, lėtu apdairumu — tųjį 
jo žestų Orrin ir Howie tylomis 
užgyrė — padėjo raštus į šalį ir 
palinko priekin širdingumų bei 
kritiškumų rodančiu veidu.

— Kuo, ponai, aš galiu jums pa
tarnauti? — tarė jis šaltai. — 
Sekretorius man sakė, kad jūs 
norėjote pasimatyti su manimi.

Jis klausė:
— Kodėl?
Staigus paklausimas atrodė Va

silijų Tashikovų kiek suglumino, 
ir šis rado reikalo parodyti nusi
stebėjimų ir patraukti pečiais.

— Atrodo, kad dėl būtino man
dagumo, — prabilo Tashikovas. 
— Juk mes nebuvome susitikę, tad 
aš maniau, kad mano kraštui bū
tų naudinga tamstų pažinti.

Tatai gražu, aš manau, — atsa
kė viceprezidentas tokiu tonu, iš 
kurio negalima buvo išskaityti, 
kų jis tai sakydamas mano. — 
Aš norėčiau, — pasakė jis rim
tai, — pasveikinti tamstos kraš
tų ryšium su paskutiniuoju moks
liniu laimėjimu. Tai didelis trium
fas ir paskatinimas mums.

— Kaip gi tai? — greitai pra
bilo ambasadorius. — Kiek aš su
prantu, tamstos išsireiškimas “pa
skatinimas mums” reiškia, kad ki
tas yra skatinamas daryti tų pa
ti-

— Labai teisingai, — Harley 
atsakė.

— Argi tamsta negirdėjai mūsų 
radijo pranešimo? — aštriai pa
klausė ambasadorius.

— Esu tikras, kad kiekvienas 
žmogus, daugiau ar mažiau, bus 
girdėjęs tamstų pranešimų, — pa
sakė viceprezidentas.

— Mes juk pareiškėme, kad at- 
remsime kiekvienų įsiveržėlį, ban
dantį išsikelti mėnulyje, šaltai ta
rė Tashikov. (Bus daugiau)

dies dainų sųsiuviniai.
Keliuose stenduose eksponuo

jamos ir jo dailės kūrinių repro
dukcijos, išspausdintos įvair. me
no bei literatūros žurnaluose, ka
taloguose, almanachuose ir kitur. 
Čiurlionio talentų aukštai įverti
no įvairių tautų menininkai.

★ Lietuviai studentai USNSA 
13-me kongrese. Visos Amerikos 
studentų sųjungos (United States 
National Student Assoiation) 
kongrese, kuris tęsėsi nuo š.m. 
rugp. 22 d. iki rugsėjo 2 d., Min- 
neapolyje, Minesotos universitete 
dalyvavo apie 900 studentų atsto
vų iš viso pasaulio kraštų, jų tar
pe dalyvavo ir lietuviai studentai, 
gyvenų tremtyje. Kongreso metu 
buvo sudaryta viena ypatinga ko
misija .— pasikeitimo akademiniu 
jaunimu su SSSR. Lietuviai ir uk
rainiečiai studentai, remiami V. 
Vokietijos ir Kanados studentų, 
iškėlė klausimų ir pasiūlė reika
lauti mainais studentų iš Vilniaus, 
Kauno, Kievo, Talino ir Rygos 
universitetų, o ne vien tiktai iš 

•Maskvos ir Leningrado.
Pasiūlymas buvo priimtas, šie

met JAV Taut. Studentų Sųjun
gos valdyba, kurios vicepreziden
tas yra lietuvis Kvedaras, pakvie
tė Lietuvių Studentų Tremtyje 
Sųjungų dalyvauti šiame 13-me 
kongrese.

Liet. Studentų S-gos valdyba 
delegavo Kęstutį Dirkį ir Rimų Vė
žlį, kurie du kongrese buvo labai 
mielai priimti ir jų sveikinimai 
priimti su ovacijoms. Kongrese 
jie išdalino žymų kiekį brošiūros 
“Introducing Lithuania”. Studen
tai su lietuvių atstovais stengėsi 
susipažinti; buvo užmegsti drau
giški ryšiai.

★ Rugsėjo 27 d. Stasiui Girdvai
niui suėjo 70 metų amžiaus. Gi
męs 1890 m. rugsėjo 27 d. Užsie
nių kaime, Tauragės apskr. Petra
pilio ir Maskvos universit. išėjo 
teisių studijas. Nuo 1920 metų 
dirbo užsienio reikalų ministeri
joje. 1922 m. pirmasis Lietuvos 
pasiuntinybės sekr. Berlyne, 1923 
— Paryžiuje, 1927 pie šv. Sosto. 
Nuo 1930 — protoklo šefas, 1933 
Patarėjas Paryžiuje. Nuo 1934 m. 
įgaliotasis ministeris Užsienio 
reikalų ministerijoje ir protokolo 
direktorius. Nuo 1939 įgaliotas 
ministeris prie šv. Sosto.

★ Rado “Lietuvos” komplektą. 
Buenos Aires dienraštis “El Mun
do” rašo, kad jaunas okupuotos 
Lietuvos istorikas Leningrado bib
liotekoje rado Čikagoje leisto lie
tuvių laikraščio “Lietuva” kom
plektų. šio laikraščio 1906 metų 
rugpjūčio 3 dienos laidoje yra 
tilpęs žinomo rusų rašytojo Mak
simo Gorkio straipsnis. Tuo metu 
Maksimas Gorkis lankėsi JAV, 
rinkdamas aukas įvairių tautų tar
pe, kovai prieš caristinį režimų. 
Tarp kita ko, Gorkis taip rašė: 
“Lietuvoje”: “Kuomet aš matau, 
kaip vienas kaimynas kankina pa
sivergtų kaimynų ir neina jį gel
bėti, ar galiu vadintis civilizuotu 
žmogumi? Ar galiu vadintis civi
lizuotu žmogumi, jeigu nekovoju 
prieš tų baisių neteisybę, kurių 
matau kitos tautos pavergime, jos 
išnaudojime mano gyvenamos ša
lies naudai, smaugiant anosios 
žmones?”

★ š.m. rugsėjo 12 d. Čikagoje 
mirė dr. Jonas Paplėna*. Gimęs 
1906 m. Valkininkuose. 1940 m. 
Vilniaus universitete gavo ekono
misto diplomų. 1948 m. Vokieti
joje gavo ekonominių mokslų 
daktaro laipsnį. Bendradarbiavo 
lietuviškoj spaudoj. Lietuvių en- 
ciklopedijoe rašė ekonominiais ir 
socialiniais klausimais.

★ Uragvajaus radijas kalba lie
tuviškai. Nuo š.m. rugpiūčio mė
nesio pradžios kiekvienų šeštadie
nį 20.30 vai. Iš Radio Indepen- 
dencia girdisi Lietuvos vardas, 
Lietuvos praeitį ir dabartį liečian
čios kalbos, daugiausia ispanų kal
ba. Kalbų protarpiuose lietuviškos 
dainos ir muzika. Reikia pasvei
kinti jaunus Urugvajaus lietuvius, 
su J. Vaštaku priekyje, kurių pa
stangomis ir rūpesčiu įsteigtas šis 
lietuviškas radio pusvalandis, ku
rio dėka vietinė visuomenė yra 
supažindinama su mūsų tauta ir 
jos menu. E.

PANEVĖŽY GAMINA 
KONSERVUS KUBAI

Rugsėjo 28 dienų Panevėžio mė
sos kombinatas (buvęs “Maisto” 
fabrikas) pradėjo vykdyti didelį 
konservų užsakymų Kubai. Tuo 
tarpu Panevėžio cukraus labrikas 
tų pačių dienų gavo ištisų trauki
nį Kubos cukrinių nendrių. Cuk
raus fabrikai Lietuvoje jau treti 
metai gauna žaliavų iš Kubos cuk
rui gaminti: Maskva prekiavo ir 
su Batista.

Mes neturime noro lietuviškoje 
visuomenėje kelti neramumų ir 
karo baimę. Bet nesidomėti kai 
kuriais reiškiniais pasaulyje nega
lime, ypač, kai jie vyksta čia pat 
Europoje.

Kaip žinoma, Vokietijos sovie
tinės zonos propagandininkai — 
Maskvos įkvėpti ir padedami — vi
sų pastarųjį laikų šaukia visomis 
Europos ir ne Europos kalbomis, 
kad Fed. Vokietija ruošiasi ka
rui prieš sovietinę zonų, ir ne 
bet kokiam karui, o “žaibo ka
rui”. Skelbiamos tuo klausimu 
visokios nesųmonės, nors pasau
lis gerai žino, kad tai yra išmis- 
lyti burbulai, stesgiantis pakenk
ti Vakarų karinei sųjungai — 
NATO —, pastatant Fed. Vokieti
jų kaip karo kurstytojų, kuris 
galįs ir kitus sųjungininkus į ne
lemtų karų įvelti. Ypač tai pro
pagandai panaudojami kai kurie 
— galbūt ne visai apgalvoti — 
vokiečių pabėgėlių vadų išsireiš
kimai apie “prarastų sričių atga
vimų”. Vakarų sųjungininkai ži
no, kadJFed. Vokietija ir norėda
ma negalėtų jokio karo pradėti 
vesti, nes jo karinių pajėgų di
džiuma yra NATO žinioje.

Iš kitos pusės pastarosiomis die
nomis Fed. Vokietijoje buvo pa
skelbti parodymai ir dokumentai, 
kuriuos Vakarams perteikė atbė
gęs į Vakarus iš sovietinės zonos 
kapitonas Malikovskis. Pagal jo 
duomenis ir dokumentus, sovieti
nės zonos “liaudies armija” yra 
padariusi- kai kuriuos pasiruoši
mus karo su Vakarais atveju. Net 
jau esu išspausdinti atsišaukimai 
į gyventojus Vak. Vokietijoje tam 
atvejui, kai sovietinės zonos ar
mija žygiuos į Vakarus.

Tuo tarpu, kaip viena pusė ki
tų kaltina karinių avantiūrų žy
giais, ir vienoje ir kitoje Vokieti
jos dalyje (netik čia, bet ir kituo
se, net neutraliuose kraštuose) 
atliekami rimti priešlėktuvinės 
apsaugos pasiruošimai. Kaip pra
nešė vokiečių spauda, Fed. Vokie
tijos vyriausybė įteikė Bundesra

METUVOS NAUJIENŲ 
ATRANKA

PERANKSTYVAS 
DŽIŪGAVIMAS DĖL 
ŽIBALO LIETUVOJE

Prieš kiek laiko net ir Vakarų 
spaudoje pasirodė žinia, esu va
karinėje Lietuvoje rasta žibalo 
(naftos).

Geologai jau senokai nurodinė
ja, jog yra šiek tiek duomenų, 
rodančių, kad Lietuvos gelmėse 
gali būti žibalo. Konkretesni jieš- 
kojimai (gręžimai) buvo pradėti 
jau 1950 metais. Po poros metų 
bandymų apie Mažeikius, Rokiškį, 
gręžimai kurį laikų buvo nutrauk
ti. Ieškojimus vėl atnaujinus, vil- 
tingiausio įvykio buvo susilaukta 
1958 metais, kai ties Stoniškiais 
(apie 12 km. nuo Pagėgių, Šilu
tės link) iš gręžinio išsiveržė du
jos, kuriose buvo gana gausu sun
kiųjų angliavandenių. Bet skysto 
žibalo (nei didelio dujų kiekio) 
ir ten nebuvo rasta.

Dabar žinia atėjo nuo Virbalio. 
Rugpiūčio 3 dienų, grųžtui pasie
kus 1150 metrų (apie 3800 pėdų), 
buvo ištrauktas sluogsnio pavyz
dys, ir ant klinties gabalėlių buvo 
pastebėta tamsaus skysčio rasa, 
kvepianti žibalu. Tai ir viskas, 
kas buvo tuo tarpu rasta, ir kas 
padarė pagrindų gandui, kad Lie
tuvoje esu rasta žibalo šaltinių. 
Tikrai, rasta žibalo (naftos), bet 
tuo tarpu tai tik maži kiekiai, su- 
sigėrę poringų klinčių kloduose. 
Toks kiekis neturi pramoninės 
reikšmės.

Tačiau tas radinys skatina ieš
koti toliau.

Rugsėjo 27 dienų, pasiekus 1255 
metrų gilumo, buvo manyta, kad 
gal jau bus kas daugiau užtikta, 
nes vamzdyje pasigirdo neįprastas 
ūžesys. Bet pasirodė, kad j molį 
įsimaišę kvarcinio smiltainio ga

tui (Vokietijos kraštų parlamen
tui) patvirtinti 84 puslapių tai
sykles priešlėktuviniam aliarmui 
organizuoti.

Taisyklės numato, kad vienos 
minutės sirenų kaukimas reiškia 
įspėjimų nuo orinio puolimo, du
kart pertrauktas kaukimas ra- 
dioaktyvinio antpuolio pavojų, 
arba kai yra pavojus nuo nuo
dingų dujų. Praėjus pavojui, si- 
renos kauks vienų minutę ištisai.

Civilinės oro apsaugos centras 
Bad Godesberg yra atskiroms 
vietovėms jau 7.200 sirenų patie
kęs, iš kurių pusė jau yra įmon
tuota. Iš viso Fed. Vokietijoje 
veiks 40.000 sirenų. Iš pereito ka
ro liko dar 10.000 sirenų, iš kurių 
pusė, galbūt, dar tiks ir naujam 
naudojimui.

Sirenos Vak. Vokietijoje bus 
išbandomos kas ketvirtį metų. 
Gyventojams iš anksto bus pra
nešamas bandymų laikas.

Yra išrastos ir naujo tipo sire
nos, kurios veikia ne elektros sro
vės pagelba, bet suspaustu oru. 
Tokios sirenos yra šešius kartus 
brangesnės, bet už tai viena tokia 
naujo tipo sirena atstojanti net 
dešimtį senojo tipo sirenų. Nu
matyta jas įmontuoti ypač kai
muose.

Tuo tarpu, kai Vokietijoje dar 
tik taisyklės svarstomos ir pir
mieji parengiamieji darbai atlie
kami, Šveicarijoje, Jungt. Ameri
kos Valstybėse ir kai kur kitur 
jau įvyko ne vienas bandomasis 
priešlėktuvinis aliarmas.

Vyksta konferencijos, šimtus 
kartų posėdžiauja nusiginklavimo 
komisijos, garsiai kalbama apie 
taikų ir jos nepaprastų reikšmę, 
bet kartu visur ruošiamasi — ka
rui. Net neutralieji kraštai mo- 
dernina savo ginklus, lėktuvus, 
laivus ir patikrina savo priešlėk
tuvinius įrengimus. Pačios didžio
sios valstybės ne mažina, o didi
na savo karinius biudžetus! To
kie yra faktai — ir niekas negali 
pasakyti, kų jie-ateityje nulems.

E.

balėliai sukėlė tų garsų...
žada ties Virbaliu statyti dar 

vienų gręžimo bokštų. Planuoja
ma bandyti laimę ir kitose Lie
tuvos vietose: apie Tauragę, Rad
viliškį ir Ukmergę.

SKUBA STATYTI
DIDŽIĄJĄ ELEKTRINĘ

Didžiosios šiluminės elektrinės 
statyba jau pradėta ir stengiama
si jų varyti kuo skubiausiai. Sta
tomi pagalbiniai gyvenamieji pa
statai, kasama dauba, tiesiama 
geležinkelio šaka, statomas trans
formatorius elektros srovei dabar 
dar iš Kauno gauti ir t.t. Statyba 
norima atlikti rekordiniu greičiu, 
per dvejus metus!

Lietuvoje dabar pradėtoji sta
tyti elektrinė yra pirmas naujo 
modelio bandymas. Vėliau lygiai 
tokias pačias stotis žada statyti 
ir įvairiose Rusijos vietose.

Vengiama viešai paminėti vie
ta, kur naujoji elektrinė statoma. 
Bet tai yra prie vieno iš ežerų, 
esančių tarp Vilniaus ir Kauno 
(tarp Vievio ir Žiežmarių, grei
čiausia į šiaurę nuo Kietaviškių), 
šiluminei jėgainei irgi reikia ne
maža vandens (jis bus paverčia
mas garu). Vanduo bus imamas 
iš vandens saugyklos, kuri susi
darys pakėlus ežeruose vandens 
lygį dešimčia metrų. Vandens sau
gykla būsianti apie 11 kvadrati
nių kilometrų ploto. Salos, kurios 
dar kyšo iš vandens jam net ir 
pakilus, būsiančios nukastos. Šios 
saugyklos plotas bus maždaug 
kaip septintadalis Kauno “jūros”.

Statybai vadovauja buvęs kau
niškės jėgainės statybos vadovas 
Luchniovas, bet jau yra paskir
tas ir busimosios jėgainės direk
torius — Pranas Noreika.

2
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NULINIS MINTIES BAUDŽIAVOS 
DERLIUS

Šiuo pavadinimu Draugo dien
rašti* atspausdino rašyt. Ben. 
Babrausko straipsnį, kurio minty*, 
manoma, bus įdomios ir “Mūsų 
Pastogės” skaitytojams.

Red.

Teisingą nuovoką turėjo Braz
džionis ar Bradūnas, Andriušis 
ar Radauskas, pasitraukdami nuo 
bolševikų: jie, kaip ir dešimtys 
kitų mūsų rašytojų, apsaugojo ne 
tik savo galvą, bet ir lietuvių li
teratūrą papildė tokiais kūriniais, 
kurie išliks dešimtmečius, net 
šimtmečius, tačiau okupuotoje 
Lietuvoje jie niekad nebūtų pa
sirodę.

Kai čia metai po metų mūsiš
kiai rašytojai, kad ir stokodami 
skaitytojų, leidžia vis naujas 
knygas, jų kolegos Lietuvoje per 
15 metų sugebėjo neišleisti nė 
vienos: Anglickis, Inčiūra, Juo
delis, Katilius, Keliuotis, Miški
nis, Zupka ir kt. Ar bereikia sa
kyti, kiek nuostolio davė litera
tūrai toji rašytojų tyla? Bet, 
kaip visada, susidariusią tuštu
mą stengiasi užimti mažesnių ga
bumų rašeivos. Ir kai tokių anal- 
fabetiškų raštų potvynį valstybi
nėje leidykloje bandė prilaikyti 
redaktoriaus pareigas ėjęs Anta
nas Miškinis, už tokį netarybinį 
bandymą poetas gavo stipendiją 
ir nemokamą kelionę į Sibiro uni
versitetą, kurį su atitinkamu pa
žymiu laimingai baigė per 10 me
tų. Tą antrąjį universitetą, deja 
ne visiems pavyko baigti...

SMETONA PASODINO, 
PALECKIS NUKANKINO

K. Jakubėnas, H. Lukauskaitė, 
K. Boruta ir kiti kairieji nuspren
dė, jog jiems Rytuose patogiau 
bus negu Vakaruose, ypač kad 
jie buvo “kalinami buržuazinės 
Lietuvos kalėjimuose”. Ką gi šiuo 
metu sukūrė Boruta Lietuvoje? 
— Nieko. Juk Baltaragio malū
nas parašytas dar vokiečių okupa
cijos metais. Kur dingo maištinin
kė Lukauskaitė? “Smetoninėje” 
Lietuvoje ji galėjo išleisti du eilė
raščių rinkinius, o dabar — kol 
kas nulį. Net ir Sibiro dešimtme
tis nebus įkvėpęs jai reikalingos 
Lenino dvasios. Slėgė cenzūra 
Lietuvoje ir Borutą ir Lukauskai- 
tę ir Venclovą ir Jakubėną, ta

čiau jų raštus spausdino ne tik 
žurnalai, bet ir atskiromis knygo
mis Sakalas ar Spaudos Fondas, 
kurių direktoriai jų buvusių klien
tų Venclovos ar Paleckio įsakymu 
išgabenti į Sibirą... pamokyti te
nykščius rusus leidyklas organi
zuoti.

Leidėjai tada sugebėdavo su 
cenzūra susitvarkyti, ne kartą 
apgindami autorių reikalus, o da
bar valstybinėje leidykloje tavęs 
niekas neužtars. Jau 1957 m. buvo 
leidyklos užplanuotas 1958 metų 
pradžioje išleisti V. Sirijos Giros 
romanas Voratinkliai draikėsi be 
vėjo, kataloge nurodytas ir spau
dos lankų skaičius ir tiražas 
12,000 egz., praėjo metai, antri, 
treti, ir negimusį romaną skaity
tojai būtų visai užmiršę, jei stai
ga nebūtų prisiminęs rašytojų 
prozininkų biuras, kuriame dabar 
konstatuota, jog “romanas para
šytas talentingai”, “meistriškai 
nupiešti gamtovaizdžiai”, tik “au
torius padarė esminių klaidų” — 
“semenkino kūrinio demaskuojan
čią jėgą”. Sirijos Gira po to, žino
ma, pasielgė kaip dar 1940 m. jam 
buvo patarta Cvirkos: muštis į 
krūtinę, pasiryžti pasitaisyti ir t.t 
Aišku, tai nesivadina cenzūra, 
tik draugiški partijos “patari
mai”, ne įsakymai...

Kas kita Smetona — jis buvo 
įsakynėtojas, atseit imperialistas, 
tik menkas imperialistas. Jo ga
lia nesiekė Berlyno nei Londono: 
prasidėjo Joniškyje, baigėsi Ma
rijampolėje, tęsėsi nuo Zarasų tik 
lig Vilkaviškio. Nepalyginti dides
nė galia yra Paleckio: šis ne tik 
Vilniuje prezidentauja, bet ir pa
čioje Maskvoje viceprezidentau- 
ja, taigi jo valdžia platesnė ir už 
Gomulkos, kuris savo pilietį iš 
Varšuvos tegali nutremti ligi šte- 
tino ar Liublino, o Paleckis — 
net lig Krasnojarsko ar Vorkutos.

Smetona uždarė ne tik smulkią 
devinkę Jakubėną, bet ir tokį tū
zą Voldemarą, trėmė ne tik profe
sorių Dovydaitį, bet ir patį Palec
kį (Dovydaitis, kitokiems vėjams 
pučiant, tą pat buvo padaręs su 
Smetona). Bet po savaitės ar mė
nesio tėviško paglostymo ir Dovy
daitis, ir anksčiau Smetona grįžo 
vėl prie savo profesūros. įdomu, 
kuriame Sibiro universitete dabar

E. RATAISKIENĖ

(Tęsinys iš “M.P.” 41 Nr.)

Išgirdęs užpakaly Sulamitos bal
są jis atsisuka, norėdamas rik
telti: “lauk iš čia! to jau per
daug!” Bet Sulamita pirmoji mal
daujančiu ir išgąsčio kupinu balsu 
prašneka:

— Daktare, leisk ir man jiems 
padėti! Man be galo gaila tų žmo
nių. Prašau, leisk! Aš esu sveika 
ir stipri, aš noriu būti nors kart.} 
gyvenime kam nors naudinga. 
Prašau, daktare, darysiu viską, 
ką man sakysi, tik leisk man pa
dėti šiems nelaimės ištiktiesiems'.

— Sulamita, bet tau čia ne vie
ta! Tu gali kiekviena akimirka 
užsikrėsti šiltine, raupais ar dar 
kuom nors, šį sykį tu nori žaisti 
pati savo gyvybe, — griežtai pa
sako Karolis.

Tačiau Sulamita, lyg užsispyręs 
neklaužada vaikas, neina šalin ir 
tiesiog maldauja leisti jai likti 
čia — ligoninėje.

— Žinokis... Bet atmink: rizi
kuoji pati savo gyvybe! Dabar aš 
rimtai kalbu ir nejuokauju.

★
Sulamita lieka ligoninėje. Dak

taras Karolis perduoda ją sesers 
Darijos žinion. Ši pirmiausiai ją 
perrengia ir liepia nusimazgoti 
rankas spiritu. Nuveda didžiulėn 
salėn, kur moterys ir vyrai sykiu 
suguldyti lovose eilėmis. Vieni de
juoja, kiti vemia, treti ne savu 
balsu rėkia, kai slaugė lupa že

myn pridžiūvusį tvarstį; dar yra 
tokių, kurie tyliai nebejudančio
mis akimis, rodos, viską seka...

Sesuo parodo slaugę ir liepia 
Sulamitai eiti kartu su ja ir dary
ti, ką ji lieps. Slaugė pripila ąso
tį virinto vandens ir liepia jai 
įpilstyti į puodukus ir pastatyti 
kiekvienam prie lovos; parodo ki
tą, kurį liepia nuprausti, nuvaly
ti, dar kitą liepia apsukti ant ki
to šono lovoje, patikrinti pulsą, 
temperatūrą ir t.t.

Sulamita išgirsta tyliai vaito
jant kampe ir atsisuka: jauna su
lysusi moteris didelėmis tamsio
mis akimis, kuriose pilna baimės 
ir skausmo, tiesia ranką į ją, pra
šydama gerti. Sulamita paduoda, 
žiūri į jos tamsias akis ir nė ne
pajunta, kaip toji jai nusišypso... 
širdis ima virpėti iš gailesčio ir 
noro jai padėti. Nusisuka, kad 
paslėptų savo susijaudinimą. Ei
na prie kitos lovos, ten stingstan
čios lūpos kažką dar lyg šnibžda, 
o pulsas vis menkėja. Išsigandu
si pašaukia slaugę, kuri priėjus 
pažymi savo lape kryžiuku lovos 
numerį, kas rodo, kad neužilgo 
jo lova tenka kitam, nes laukian
čių eilė begalinė.

Sulamita nė nepajunta, kad jau 
vėloka pavakarė. Nebuvo laiko 
(nė noro) valgyti; tik karšta stip
ri arbata atgaivina ir vėl — į 
darbą. 

profesoriauja Dovydaitis ar Kar
savinas?

Biliūno kaulus LRD-ja turėjo 
iškilmingai pargabenti į Lietuvą 
1939 m. rugsėjo 8 d. — Tautos 
šventės dieną. Bet Hitleris nepa
laukė, o karo metu, kaip žinome, 
su karstais niekas nesibaladoja 
per fronto linijas. Bolševikai, 
palūkuriavę dar bent 15 metų, pa
galiau su fanfaromis palaidojo 
Biliūną ant šventosios upės kran
to. Taip pat ir vokiečių 1941 m. 
sušaudyto V. Montvilos biustą vos 
praėjusią savaitę teiškėlė Kaune, 
Vytauto parke.

O kur Kazio Jakubėno, kurį 
Smetona tik tėviškai pasodino, o 
Paleckis (pabrėžiame: pats prezi
dentas Paleckis, o ne koks jo ten 
gen. sekretorius Sniečkus) ir nu
kankino. Nukankino 1950 m., pas
kelbė tik 1959 m. mat, tiek laiko 
praeina atominiame amžiuje, kol 
pasiekia mirties telegrama; tačiau 
telegrama, kaip paprastai, būna 
trumpa, tai joje nė mirties vietos 
nepažymėjo, tik aišku, kad mirė 
dėl “kai kurių individualistinio 
maištavimo elementų jo pasaulė
žiūroje” (L. ir Meno metraštis 
1959, 91 psl.). Atseit dėl to, kad 
buvo individinio, ne kolektyvinio; 
lietuviško, ne bolševikiško gyveni
mo būdo šalininkas. Dabar jau 
perspausdinamos poeto knygos, 
korespondentai aprašinėja Biržų 
apylinkėje išlikusius poeto daikte
lius, bet kodėl paties poeto kaulų 
iškilmingai nepargabena iš Sibi
ro? Reikės, matyt, laukti dar 10 
ar 15 metų, kol grįžęs Smetona 
(kalbu simboliškai) tai patvarkys: 
surankios bent žinomesnių tautos 
žmonių palaikus iš Sibiro.

NET MIEŽELAITIS PASIILGO 
LAISVĖS

Tarybiniam rašytojui netrūks
ta nei duonos nei laiko, vis dėlto 
geresnių kūrinių ne tik trūksta, 
bet stačiai stokoja. Sakysim, kad 
ir toks Paukštelis skundžiasi, kaip 
neprikl. Lietuvoje, būdamas mo
kytojas, “pačias geriausias ryt
mečių valandas turėdavau atiduo
ti mokyklai”, ir vis tik per 10 me
tų parašė 4 stambius veikalus, o 
dabar, galėdamas atsidėti vien 
tik rašymui, per 15 metų tedavė 
vos vieną stambesnę knygą.

Sutemus ateina sesuo Darija ir 
liepia eiti jai namo, girdi, užtek
sią pirmai dienai. Dėkoja už pa
slaugą. Sulamita atsisako eit, nes 
ji, nesanti pavargusi. Tegu ei
nančios kitos, kurioms labiau po
ilsis reikalingas; o tokio poilsio 
labiausiai esanti reikalinga pati 
sesuo Darija, kuri jau 24 valan
das nesumerkė akių. Sulamita pa
žada atlikti viską, o jei busiąs rei
kalas, ji ją pažadinsianti.

★
Ji lieka viena žvakių apšvies

toje didžiulėje palatoje. Staiga 
jai atrodo, kad jos gyvenimas pra
sidėjo tik su šia diena. Atrodo, 
kad iki šiol ji visai negyveno. Pa
junta pagaliau savo gyslomis sro
venantį kraują, ir širdį plakan
čią ir gyvą, kuri trokšta mylėti, 
trokšta padėti artimui. Sulamita 
pilnomis džiaugsmo ašarų akimis 
apeina tyliai, patikrindama visus 
ligonius. Sustoja prie vienos lo
vos, kur iš sulysusio tamsaus vei
delio šypsos didelės ramios akys. 
Ji sustoja prie jo lovelės, palie
čia ranka karštą kaktą, lyg žari
jų degančių puodą. Pakėlus nuo 
pagalvio pagirdo vaikutį, o šis 
žiūri į ją ir lyg kliedėdamas kaž
ką sako. Sulamita supranta tik 
paskutinį žodį: mama. Glosto ji 
jo degančią galvą, sulysusias juo
das rankas ir rodos kažką ati
duotų, kad tik išgelbėtų šitą jau
ną gyvybę. Nejunta, kaip tyliai 
prieina Karolis ir žiūri į ją, pate 
savo akimis netikėdamas: Sulami
ta glosto mirštantį parijų kūdikį, 
šypsos jam ir tiek meilės bei 
užuojautos toje šypsenoje! Sula
mita, toji šaltakraujė pantera, 
kurią jis iki šiol pažinojo, Sula
mita, kuri nebuvo mačiusi mirties, 
nelaimingojo ašarų; kuri nežino-

Visokių niekniekių, žinoma, pri- 
rašinėjo bolševikams ir Paukšte
lis, tačiau net patys tarybiniai 
kritikai drįsta atvirai išpeikti vi
są pokarinę Paukštelio rašliavą. 
“Deja, reikia atvirai pasakyti, 
kad vėlesnėje, pokario meto savo 
kūryboje J. Paukštelis nepasiekė 
Kaimynų lygio... Visų pirma krin
ta į akis labai keistas faktas, bū
tent, kad ji (pokarinė kūryba) 
yra lyg kito braižo žmogaus, jo
je panaudotos visai kitoniškos, 
rašytojui svetimos išraiškos prie
monės; J. Paukštelis lyg atsisakė 
savo ypatingo santykiavimo būdo 
su gyvenimo medžiaga” (Pergalė 
1956, Nr. 9).

Taip, ne tik Paukštelis šiandien 
nepasiekė savo prieškarinio lygio 
(jo Kaimynai išleisti 1939 m.), 
bet ir Venclova ir Tilvytis, ir Bo
ruta ir Pivoša — visi jie nūnai 
nusmuko ligi nepažinimo. Visų 
jų “braižas” pasikeitė, kadangi vi
si buvo priversti atsisakyti “savo 
ypatingo santykiavimo būdo su 
gyvenimo medžiaga”, visi turėjo 
paklusti, kaip ir minėtasis Sirijos 
Gira, partijos išrašomiems recep
tams.

Ne tik senuosius, bet ir jaunes
niuosius, ir pačius jaunuosius ra
šytojus lygiai užmuša partijos 
lazda, neleidžianti pasireikšti kū
rėjo laisvei. Ką jau kalbėti apia 
eilinį rašytoją, drebantį dėl kiek
vienos minties, dėl kiekvieno žo
džio, jeigu pats pirmininkas Mie
želaitis, ilgametis Maskvos auklė
tinis, taip atvirai išreiškia laisvės 
pasiilgimą:

Tu marių žuvėdra, pakėlus 
sparnus

O aš prirakintas šios žemės 
sūnus.

Tau žinoma laisvė, dangaus 
debesis,

O man tu — svajonės platus 
ilgesys.

(Pergalė 1960, Nr. 6)
Galima būti skirtingų nuomo

nių dėl Mieželaičio poetinio ta
lento, bet reikia jam daug ko at
leisti vien už šitokį atvirumą, už 
tokį laisvės pasiilgimo išsakymą. 
Tikrai pasidaro gaila Lietuvos po
eto prirakinto, su svajingu pavy
du žiūrinčio į laisvai skraidančią 
žuvėdrą.

Jeigu Mieželaitis, kuriam negre
sia pavojus iškeliauti į Sibirą, 
taip godžiai ilgisi “dangaus debe
sų,” tai turime įeiti į Miškinio 
ar Grėičiūno padėtį: kaip grau
džiai jie būtų bučiavę į ranką 
Paleckiui, it kokiam baudžiavos 
laikų grafui, jeigu juos Smetonos 
pavyzdžiu būtų ištrėmęs į Var
nius ar į Joniškį! Jie būtų dėkoję

jo, kas yra meilė ir gailesys, kas 
yra vargas ir kančia. Ji buvo ak
la kito nelaimei, kurčia kito de
jonėms. Toji moteris, kuri taip 
atydžiai rūpinos savo grožiu ir 
kūnu, dabar rizikuoja savo svei
kata. Dar vakar jis ją matė išsi
dabinusią, šiąnakt ji paprastoj 
slaugės uniformoj, tik daug gra
žesnė ir žavesnė. Tie patys gra
cingi judesiai; tos pačios rankos, 
kurios tvaskėjo žiedais ir apyran
kėmis, šiąnakt glosto mirštančio
jo galvą. Ir akys — tas koketiš
kas žvilgsnis — dabar pilnas mei
lės ir užuojautos.

Karolis stovi tylus ir stebi ją, 
negalėdamas akių atitraukti. Pir
mą kartą pamato jis moterį, kuri 
yra ne tik graži, bet turi ir sie
lą...

★
Sulamita nejučiom atsisuka ir 

nurausta, pamačiusi Karolį. Iš su
sijaudinimo iškrenta iš rankų 
puodukas su vandeniu, ir, lyg nu
sikaltimą jausdama atsiprašo jo 
ir lenkias surinkti sudužusias šu
kes. Karolis sustabdo jos ranką 
ir pasižiūri jai į akis, o jos tokios 
didelės ir šviesios toje silpnai žva
kių apšviestoje palatoje — ir to
kios nuostabiai gražios ir ramios, 
be jokio dirbtinumo...

— Sulamita! — sušnibžda Ka
rolis, — Ar tu nepavargus?

— Ne, — atsako ji tyliai.
— Aš stebiuos tavimi, Sulami

ta! Tu labai įdomi ir mįslinga bū
tybė. Aš tariaus tave pažinęs, bet, 
deja, klydau. Atleisk man!

— Ne, Karoli, tu neklydai! Iki 
šios dienos kita būtybė gyveno 
manyje, nuo šios gi dienos aš at
gimiau. Aš noriu tokia ir likti, 
noriu gyventi, bet nenuobodžiau
ti gyvenime! Dabar suprantu, ko-

už Lietuvos saulę, už lietuviško 
dangaus debesėlį, už lietuvišką 
aplinką, nors ir už spygliuotų vie
lų.

POETŲ NĖRA, UŽTAI ARTISTŲ 
NEIŠSEMIAMAI

Nė lyginti negalima to, ką mū
sų laisvi rašytojai pasiekė per 20 
nepriklausomo gyvenimo metų, su 
tuo, ką davė ar tiksliau nedivė 
rašytojai per 20 metų minties 
baudžiavos. Minties baudžiava slo
gesnė už fizinę baudžiavą. Per 20 
metų atėjūnai mūsų literatūrą 
baisiau nugyveno negu Lietuvos 
trobesius. Paskaitykime L ir Me
no 1960.VII.30 d., ką patys tary
biniai kritikai rašo apie dabartinę 
Lietuvos prozą: “Mūsų stambioji 
tarybinė proza dar nesukūrė tik
ro, naujo psichologinio romano; 
nėra filosofinio romano, pasigen
dama satyrinių stambiosios prozos 
kūrinių”.

Dabartinė Lietuvos proza reiš
kia šuolį 50 metų atgal. Ne kiek 
geresnė ir poezija. Geriausiu at
veju galėtume įstebėti trejetą sa
vitesnių poetų, bet ir tai toli gra
žu ligi Bradūno ar Radausko, ligi 
Žitkevičiaus ar Gustaičio, nekal
bant apie Aistį ar Brazdžionj, ko
kių tenka laukti dešimtmečius ar 
net šimtmetį: nuo Donelaičio ligi 
Maironio, nuo Maironio ligi Puti
no, nuo Putino ligi minėtų pasta 
rųjų dviejų.

Nepriklausomojoje Lietuvoje 
tas laukimo periodas buvo labai 
sutrumpėjęs: nepriklausomoji da
vė mums ne tik minėtuosius stip
rius poetus, bet ir Ališą, Anglic- 
kį, Borutą, Inčiūrą, Mačernį, Miš
kinį, Rimydį, Santvarą, Sirijos 
Girą, Tysliavą, eilę moterų poe
čių. Beletristų prisiminkime bent 
keliolika vardų — pamatysime, 
kad dabar per 15 metų nė vienas 
toks negimė: Alantas, Būdavas, 
Cvirka, Dovydėnas, Katilius, Mar
cinkevičius, Mazalaitė, Neveravi- 
čius, Ramonas, Savickis, Simonai
tytė, švaistas, Tamulaitis, Taru- 
lis, Vaičiulaitis, Zobarskas.

Tai yra grynas Nepriklausomo
sios pelnas, kurį padidina senes
niųjų rašytojų, iškilusių dar prieš 
Didįjį karą, nepriklausomybės 
meto literatūrinis įnašas: Vaiž
gantas, š. Ragana, Vienuolis, 
šeinius, Krėvė, Putinas, Kirša, 
Binkis, Sruoga, Mikuckis, Vaičiū
nas, Vaitkus. Nepriklausomųjų 
metų aktyvan priklauso ir tie mū
sų rašytojai, kurie plačiai išsi
skleidė tik tremtyje, kaip antai: 
Andriušis, Baronas, Gustaitis, Ka
tiliškis, Kruminas, Nagys, Niliū- 
nas, Škėma ir kt.

dėl tu pasirinkai šį mistiškąjį 
kraštą, nes tu jame atradai gyve
nimą, kurio buvai netekęs kitur.

Ir ji pažvelgė jam į akis, kurios 
jai pasirodo pirmą kartą tokios 
nuostabios ir geros: be pajuokos 
ir cinizmo šešėlių.

Mažasis pacientas tyliai sude
juoja ir daktaras Karolis nusku
ba pas jį, o Sulamita dar kartą 
apeina patikrindama visas lovas 
ir tyliai atsisėda prie žvake ap
šviesto stalo.

Auštant slaugė pakeičia ją, ii 
Sulamita atsigula į jos lovą čia 
pat ligoninėje.

★
Po kelių dienų apstoja lietus, 

ir blanki saulė pasirodo iš debe
sų. Vanduo upėje ir gatvėse jau 
nusekęs, kur visur liko pilna raus
vo purvo, šiukšlių ir aštraus pū
vančio dvokimo. Visi, kas tik pa
jėgūs, įkinkyti į darbą: valomi 
griuvėsiai, deginami lavonai, at
statomos gyvenamosios patalpos. 
Viskas ima žaliuoti: medžiai, krū
mai ir gėlės; visa augmenija lyg 
iš mirusiųjų prisikelia. Rodos re
gi ir girdi, kaip skleidžias žie
dai, šlama lapai; ima knibždėte 
knibždėti įvairiausio plauko gy
vūnai. Karališkosios kobros išdi
džiai ima linguoti senais takais, 
barskindamos savo karūnomis. 
Saulė vis drąsiau ir drąsiau len
da iš permirkusio dangaus.

Sutvarkomi ir geležinkelio bė
giai, pradžiūva keliai; maistas, 
vaisiai ir žmonių pagalba ima 
plaukti į nukentėjusį miestą. At
vykusios naujos jėgos duoda li
goninės personalui atsikvėpti po 
intensyvaus ir nežmoniškai sun
kaus darbo. Padidėja vaistų ir 
dezinfektorių atsargos, taigi leng
viau darosi ir įsisūbavusią epide-

Liūdnas vaizdas, kai bandai gre
tinti prie keliasdešimt čia sumi
nėtų vardų tarybinį literatūros 
derlių. Iš vidurinės kartos maža 
ten bėra vilčių, kad “pasitaisytų”. 
Imi gilintis į pačius jaunuosius, 
bet ir ten skystoka. Trys jaun. po
etės, kurių 2 dar nė rinkinio ne- 
išleidusios, atrodo, ambicingos ir 
šį tą žada, bet kai “iš pat ma
žens” partijos vairuotojai ima jas 
barti dėl asmeniškumo, dėl “tuš
čių” gamtos motyvų, reikalauda
mi politinių temų, gali ir iš jų 
nieko neišeiti, panašiai kaip iš jų 
vyresnės kolegės, preš keliolika 
metų ėmusios kilti, bet taip ir ne
iškilusios.

Nors Miežalaičio poezijai trūk
sta emocijų, polėkių, tačiau joje 
randame teisingų minčių:

Mes jau žinom, kur mums reikia 
eiti, 

Tik dar reikia daug gerų poetų 
(L. ir M. Nr. 19)

Abidvi mintys labai taiklios ir 
teisingos: . “mes jau žinom, kur 
mums reikia eiti” reiškia nenu
krypti nuo Stalino, o dabar nuo 
Chruščiovo, nes kitaip atsidursi 
ten, iš kur neseniai grįžo Miški
nis; 2. “tik dar reikia daug gerų 
poetų” — neabejotinai reikia gerų 
poetų, kurių, deja, vis dar nema
tyti.

Taip gerų poetų nėra, bet negi 
dėl to sugrius komunizmas. Už
tai artistų gali ir turi būti gerų. 
Juk visa tauta, 2 ir pusė milijono 
vienetų, šiuo metu kasdien ir kas 
naktį be pertraukos turi vaidinti. 
Net Paleckis, net Žiugžda, net 
Venclova, be abejonės, irgi vaidi
na: vienas prieš kitą, o visi — 
prieš partiją. Per 20 metų tie visi 
artistai tobulai išsimankštino; ne 
tik judesiai, mimika, žodžiai, bet 
ir mintys jų ištreniruotos vaidy
bai. Taigi artistų pasirinkimas 
Lietuvoj šiuo metu neišsemiamas.

PAŽANGOS 
NAUJENYBĖS

PAVYKO PERKELTI 
RAGINĘ PLĖVĘ

Prancūzų gydytojui Dr. P a y- 
r a u pavyko perkelti šuns akies 
raginę plėvę operuojamo aklo 
žmogaus akin.

Jei šis metodas pasisektų pla
čiau-išvystyti, tai sutrumpėtų ak
lų ligonių eilės, kurie laukia ope
racijų dėl nepakankamo kiekio 
žmogaus akies raginių plėvių (ra- 
gienos).

Pranešama, kad šiuo metu at
siranda žmonių, kurie po savo 
mirties testamentu užrašinėja sa
vo akių ragienas aklųjų fondan.

SĖKMINGAI NUVALĖ
Kalifornijos universiteto (Ame

rikoj) geologui D r. Gary La- 
n e ultra garsų technikos pagal
ba pavyko nuvalyti dviejų šimtų 
milijonų metų senumo mikrosko
piniai mažyčių jūrų gyvūnų kiau- 
tukai, po ko jie įgavę savo pir
mykštę natūralią išvaizdą.

SUSISIEKĖ SU VENERA
Massachusetts (Amerikoj) tech

nologijos instituto Lincolno vardo 
laborotorijos mokslininkams pavy
ko radaro kontaktas su Veneros 
planeta.

Siam tikslui jie panaudojo 27,5 
metrų diametro parabolinius veid
rodžius.

BUS NEPAVOJINGAS KRAUJO 
SUKREK ĖJIMAS

Trims Detroito universiteto 
profesoriams — fiziologams (W. 
H. Segers, L. H. Landaburne ir
F. Johnson) pasisekė cheminėmis 
priemonėmis sukliudyti kraujo su- 
krekėjimą gyvame organizme. 
Kol kas tedaroma bandymai tik 
su gyvuliais, tačiau netolimoj 
ateity manoma tatai taikyti ir 
žmonėms. A.

miją sustabdyti. Atvykę pagalbon 
gydytojai pakeičia daktarus Karo
lį ir Tagorę. Sesuo Darija turi 
vargo tik su Sulamita, nes ji už
sispyrusi likti ligoninėje, kol ji 
matysianti, kad ji tikrai jau esan
ti nebereikalinga.

(Bus daugiau)
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KO NEŽINOJO KAPITONAS
J. COOK?

Kai 1770 m. balandžio 9 d. ka
pitonas James Cook pasiekė ry
tinės Australijos pakraščius ir 
juos, pavadinęs New South Wales 
vardu, paskelbė Didžiosios Brita
nijos priklausomybėje, jis, aišku, 
nežinojo, kad tuo metu buvęs lau
kinis kraštas po pusantro šimto 
metų pasidarys vienu iš turtin
giausių aruodų visoje Britų Im
perijoje ir pačiu svarbiausiu tos 
pačios imperijos atsparos punktu 
Pietų pusrutulyje. Nukreipęs 
žvilgsnį j anuo metu nežinomus 
ir neištirtus kraštus, jis mažai do
mėjosi Senojo pasaulio problemo
mis ir tikriausiai nežinojo, kad to
kia lietuvių tauta ir valstybė Ry
tų Europoje anuo metu rusų 
spaudžiama leido paskutinius ago
niškus savo nepriklausomo gyve
nimo atodūsius.

Kapitonas Cook nežinojo, kad 
jo atidengtas žemynas, vėliau pa
vadintas Australijos vardu, iš 
pradžios pasidarys Anglijos trem
tinių pasibaisėtina šalimi. Jis taip 
pat nežinojo, kad dar vėliau, po 
maždaug pusantro šimto metų, 
toji pati trėmimų ir bausmės vie
ta kitiems tremtiniams taps išsi
gelbėjimo ir prieglobsčio kraštu. 
Jis ir sapnuote nesapnavo, kad jo 
atrištame žemyne po antrojo pa
saulinio karo prisiglaus apie 10. 
000 lietuvių ir naudosis šio krašto 
globa ir gėrybėmis. Dar daugiau: 
šito nežinojo ne tik kapitonas 
Cook, bet net ir patys į Austra-

•tow, N.S.W. Siunčiant užsakymus 
prašoma drauge pridėti sau adre
suotą voką su penkių penų pašto 
ženklu. Primintina, kad bilietais 
reikia apsirūpinti iš anksto, nes 
vargu ar bus lengva gauti bilietų 
prie įėjimo, kaip daugelis tikisi.

Daugiau sekite mūsų praneši
mus Lietuvių Meno Dienų reika
lu Mūsų Pastogėje.

Kult. Taryb. Inf.

Hansa Trading Co.
GENERAL MERCHANTS 

& 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE

197 Flemington Rd., Nth. Melbourne, N. 1., Vic. Tel. 30-3347.

Darbo valandos kasdienę. 10 vai. ryto — 7.30 vai. p.p. Šeštadieniais 9 — 3.30 p.p.

TYRINĖJA LIETUVIŲ 
KALBOS TARMES

Šią vasarą buvo surengtos ke
turios ekspedicijos j Klaipėdos, 
Šilutės, Pagėgių, Pakruojo, Pas
valio, Joniškio, Ignalinos ir Šven
čionių apylinkes rinkti medžiagos 
apie lietuvių kalbos tarmes tose 
apylinkėse. Ekspedicijose dalyva
vo iš viso 22 asmenys: akademi
kai, vidurinių mokyklų mokytojai 
ir filologijos studentai. Drauge 
buvo renkama tautosakinė me
džiaga ir vietovardžiai.

SENIAUSIAS LAIŠKAS 
PALESTINOJ

Praneša, kad i pietus nuo Te- 
lavivo, kasinėjant senovės tvirto
vės griuvėsius, esąs surastas rašy
tinis skundas ano meto valdžiai. 
Archeologų nuomone, šis skundas 
esąs 2.600 metų senumo, ir tatai 
esąs seniausias laiškas kada nors 
rastas Palestinoj. A.

• AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS VIETINĖS IR 
IMPORTUOTOS KOSTIUMINĖS IR PALTI- 
NĖS MEDŽIAGOS, VILNONĖS ANTKLO
DĖS, SKAROS, SKARELĖS, MEGZTINIAI, 
ŠILTOS KAILINĖS PIRŠTINĖS, KEPURES, 
AVALINĖ IR ODINIAI ŠVARKAI, AVIKAI
LIAI, ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ ODOS IR DAUGELIS 
KITŲ VERTINGŲ PREKIŲ PARDUODAMA 
URMO KAINOM.

• JŪSŲ PAČIŲ PARUOŠTUS SIUNTINIUS 

11 22; 33 IR 44 SV. SVORIO PERSIUN

ČIAME Į SOV. SĄJUNGĄ IR KITUS EU

ROPOS KRAŠTUS. TAIP PAT PRIIMAME 

MAISTO IR ĮVAIRIŲ KITŲ GAMINIŲ 

UŽSAMYMUS.

GREITAS IR VISAPUSIŠKAI TIKSLUS PATARNAVIMAS.

LABAI SVARBI INFORMACIJA:
Siuntinius iki 22 sv. svorio persiunčiame iš Melbourne paštu tiesioginiai i Sov. Sąjungą,. Siun- j 
tinių pristatymas 6 — 8 savaitės taip, kad Kalėdinius siuntinius mes galime priimti iki spa- i 
lio 30 dienos. J
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MŪSŲ ATSTOVAI:

ADELAIDĖ: — 18 TORRENS AVE., FULLARTON, TEL. U-3626

GEELONG: — 38 WALSGOTT ST., GEELONG NTH.
MOE: — 12 GEORGE ST., MOE. |

liją atvykę lietuviai, kad šiais me
tais gruodžio pabaigoje Sydney 
mieste įvyks visu australišku mas
tu organizuojamos Lietuvių Meno 
Dienos. Tai lemtingas įvykis jei 
ne pačioje Australijoje, tai bent 
Australijos Lietuvių Bendruome
nėje. Greičiausiai šis įvykis pasuks 
visos Australijos Lietuvių ben
druomenės gyvenimą ir veiklą 
nauja vaga. Per dešimtį metų mes 
patys bandėme taikytis prie vie
tos gyvenimo sąlygų ir dvasios, 
daug kur mėgindami nutildyti sa
vo vidaus šauksmą, tačiau įsitiki
nome, kad žalodami save me, pa- 
•idaryaime tik luošais lietuviais, 
bet ne tikraisiais australais. Šitai 
turėdama minty A.L.B. Krašto 
Kultūros Taryba ir ėmėsi žygių 
suorganizuoti Lietuvių Meno Die
nas visų pirma kaip demonstraci
ją, kad lietuviai nėra kokie palie
gėliai arba luošieji, bet kaip tau
tinis ir kultūrinis vienetas gali 
ir turi kuo apsireikšti ir pasirei
kšti. Lietuvių Meno Dienos Syd
ney turėtų būti sveikos lietuvio 
dvasios ir jo kultūros demonstra
cija ir drauge manifestacija. 
Gruodžio 28 d. Sydney Town Hall 
įvyks lietuviškų dainų festivalis 
— dainų šventė, čia dalyvaus 
keturi lietuvių chorai, pasirody- 
dami kiekvienas atskirai su savo 
repertuaru ir taip pat visi ben
drai. Gruodžio 29 d. Latvių salėje 
Strathfielde Adelaidės Lietuvių 
Teatras stato premjerą — A. Škė
mos “Žvakidę”. Gruodžio 30 d. 
toje pat Latvių salėje įvyksta li
teratūros vakaras — koncertas, 
kur be lietuvių literatų, gyvenan
čių Australijoje, koscertinę pro
gramos dalį išpildys A. Gučiuvie- 
nė kaip solistė ir Miss Oldham 
kaip pianistė. Visų šių parengimų 
pradžia 8 vai. vakaro.

Liekvienas didesnis parengimas 
susijęs su nemaža išlaidų. Numa
tytos kainos už įėjimą tėra tik še
šėlis palyginus su išlaidomis ir 
pasiaukojimu tų žmonių, kurie 
šioms dienoms rengėsi ir kurie 
visa tai organizavo.

Kainos: į kiekvieną parengimą 
I-ji vieta — 15 šilingų, II-ji vie
ta — 12 šilingų ir III-ji vieta 10 
šilingų. Moksleiviams ir studen
tams pusė kainos. Kadangi Lie
tuvių Meno Dienų parengimais 
susidomėjimas yra gana didelis ir 
taip pat numatoma daugybė sve
čių iš visos Australijos (Bendruo
menės Atstovų suvažiavimas, 
sportininkų sąskrydis, ateitininkų 
konferencija, skautų tautinė sto
vykla ir kt.), tai visų patogumui 
patartina bilietus užsisakyti iš 
anksto paštu prisiunčiant pinigus. 
Niekam išimčių nei privilegijų ne
bus daroma. Su užsakymais prašo
ma kreiptis šiuo adresu: A. Bu- 
cinikas, 31 Pyramid Ave., Pad-

A.L.B. MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBOS

PAREIŠKIMAS
Atstovams į Krašto Tarybą 

rinkti, Apyl. V-ba buvo sušauku
si susirinkimą š.m. rugsėjo 18 die
ną 13 vai. 30 min., kuris, del kvo
rumo stokos, būvo atidėtas pusei 
valandos. Išrinkus susirinkimo 
pirmininku p. J. Meiliūną, buvo iš 
eilės vykdoma v-bos patiekta die
notvarkė ir išrinktas reikalingas 
skaičius atstovų. Einamuose rei
kaluose, kur pagal ligšiolinę or
ganizacijų tradiciją, pasikeičia
ma informacijomis, pasisakoma 
einamaisiais reikalais, bet be 
sprendžiamosios galios, Lietuvių 
Namų Klubo narys p. A. 
Zubras patiekia susirinkimui 
raštu pareiškimą, kurio jis ne
vadina rezoliucija, bet kito vardo 
jam neranda ir prašo tą pareiš
kimą statyti balsavimui. Kadangi 
tokiems pareiškimams, iš esmės 
turintiems tik propagandinės rei
kšmės ir reikalingiems susirinki
mo sprendimo, t.y. balsavimo mes 
neturime specialaus žodžio, tai 
jis noromis nenoromis tenka va
dinti rezoliucija. Pats tos rezoliu
cijos tekstas, be abejo, bus pa
skelbtas spaudoje, todėl V-ba ne
mato reikalo šioje vietoje jos tal
pinti. Jos esmė yra tame, kad 
Melbourno Apyl. V-bos ligi šiol 
yra priešingai nusistačiusios L.N. 
Klubo namų atžvilgiu, kas neati
tinka bendruomenės valiai ir dva
siai. Dienos p-kas p. J. Meiliūnas 
šios rezoliucijos reikalu davė pa
sisakyti eilei asmenų, kurie ne
lietė pačios rezoliucijos, bet puo
lė arba gynė patį Klubą. Gavęs 
žodį V-bos Pirmininkas pasiūlė 
baigti ginčus ir rezoliucijos bal
savimui nestatyti, kadangi tai bū
tų sprendimas reikalų, nesančių 
dienotvarkėje, kas prieštarautų 
statutui, bet, jeigu nežiūrint to, 
rezoliucija bus statoma balsavi
mui, jis rezervuoja sau teisę val
dybos vardu rezoliucijos reikalu 
iš esmės pasisakyti. Dienos p-kas 
p. J. Meiliūnas vis dėlto rado, kad 
rezoliucijos balsavimas einamuo
se reikaluose nėra priešingas sta
tutui ir rezoliuciją stato balsavi
mui. Valdybos p-kui, paprašius 
balso pasisakyti rezoliucijos rei
kalu, balsas nebuvo duotas, moty
vuojant, kad tuo reikalu buvo pa
sisakyta iš vienos ir kitos pusės. 
Valdyba į tai turi pareikšti, kad 
B-nės Apyl. Valdyba nėra nei 
viena nei kita pusė, o išrinktas or
ganas atstovauti pačią bendruo
menę, turįs teisę ir sugebąs jį lie
čiančiais reikalais pats pasisaky
ti. Nedavimas balso lietuvių ben
druomenės susirinkime tos b-nės

reprezentantui — valdybos pirmi
ninkui klausimu, kuris tą valdybą 
tiesioginiai liečia, yra ir reikia ti
kėtis, bus vienintėlis įvykis mūsų 
organizacinėj istorijoj. Susirinki
mo p-kas p. J. Meiliūnas tuo skau
džiai pažeidė V-bos Pirmininko 
prestižą jo vadovaujamos ben
druomenės akivaizdoje, o kartu 
būdamas ir L.N. Klubo tarybos 
prezidiumo vice-pirmininku, tuo 
savo sprendimu nedviprasmiškai 
atstovavo savo klubo reikalus.

Rezoliucijos formulavimas pa
lieka daug vietos kiekvieno as
meniškai interpretacijai, kurią 
valdybą tai liečia. Jeigu tokios 
rezoliucijos nebuvo keliamos an
ksčiau, o tik dabar, tas aiškiai ro
do, kad rezoliucija taikoma be iš
imties ir šiai V-bai.

Tokiu būdu, Valdyba randa ręi- 
kalinga pareikšti savo nusistaty
mą L.N. Klubo ir jo nupirktų na
mų atžvilgiu vieninteliu jai pasi
likusiu keliu — per bendruomenės 
organą “Mūsų Pastogę” ir kitą 
lietuvišką spaudą.

1. Valdyba sveikina kiekvieną 
lietuvišką veiklą, neaplenkiant ir 
L.N. Klubo. Ji linki, kad kiekvie
na lietuviška organizacija galėtų 
įsigyti nuosavus namus, jei ta or
ganizacija ar lietuviškoji visuo
menė yra tam finansiniai pajėgi.

2. L.N. Klubas yra savarankiška 
organizacija Melbourno Lietuvių 
Bendruomenės ribose taip, kaip 
ir visos kitos lietuviškos organi
zacijos.

3. L.N. Klubo namai nėra Mel
bourno Apyl. Bendruomenės na
mais, nežiūrint, kad jais naudoja
si žymi lietuviškosios bendruome
nės dalis bei organizacijos, taip, 
kaip nebūtų bendruomenės namais 
bet kurios kitos lietuviškos orga
nizacijos namai.

4. Jei L.N. Klubas nori savo na
mus padaryti b-nės namais, jis ga
li tai kiekvienu momentu padaryti 
ne rezoliucijomis, bet duodant 
Apyl. V-bai, kaipo visos bendruo
menės reprezentantui, ne “mora
linį” autoritetą, kaip neoficialiai 
siūloma, bet faktišką.

5. Konfliktas tarp Apyl. V-bų 
ir Klubo kilo tada, kai Klubas, 
prisidengdamas australiškos teisės 
autoritetu, vienašališkai iš Klubo 
išjungė Apyl. V-bą, kuri repre
zentuoja visus lietuvius apjun
giančią organizaciją — bendruo
menę.

Išvado*. Dabartinė Apyl. V-ba 
visai sąmoningai ligi šiol nėra pa
lietusi L.N. Klubo nei veiksmu 
nei žodžiu nei raštu, išskiriant ge- .

ros valios pareiškimą — jos p-ko 
J. Petraičio dalyvavimą kviesto 
svečio teisėmis Klubo salės ati
darymo iškilmėse. Buvo tikėtasi, 
kad laikas išlygins kai kuriuos 
nereikalingus aštrumus, kad ra
mioj nuotaikoj būtų galima rasti 
visus patenkinančią išeitį iš to 
chaoso, kuriame, daugiau ar ma
žiau, randasi visi melbourniškiai, 
kas niekam nedaro nei garbės ir 
neduoda nė mažiausios naudos. 
L.N. Klubas, atrodo, yra kitos 
nuomonės. Jis stengiasi rasti išei
tį propagandinėmis rezoliucijomis 
ir per savo tarybos prezidiumo 
vice-pirmininką, pasinaudojant 
sus-mo p-ko teise, pravesdamas 
nereikalingas ir neteisėtu keliu 
rezoliucijas, tęsia sistematišką 
B-nės Apyl. V-bos autoriteto grio
vimą. Prisiminkime ankstyvesniuo
sius faktus.

Šios paskutiniosios rezoliucijos 
priėmimo tvarka ir tikslas yra pa
laikyti “karingą” nuotaiką jau 
beaprimstančioje b-nėje ir griauti 
tos b-nės akyse jos valdybos au
toritetą, kad atbaidyti nuo orga
nizuotos lietuviškos veiklos tau
tiečius, kuriems L.N. Klubas yra 
nepakeliui.

Apyl. Valdyba, apsvarsčiusi šios 
rezoliucijos priėmimo eigą, tvar
ką, jos tekstą su patriotine “pas
kaita” valdybai ir jos tikslą, skai
to, kad ji, t.y. rezoliucija tikrai 
neatitinka Melbourno Lietuvių 
Bendruomenės dvasiai ir iš jos 
nedaro jokų išvadų, be šio pareiš
kimo.

Apyl. Valdyba gerbia visuotino 
susirinkimo valią, kaipo vyriausio 
b-nės reikalų sprendėjo, bet tai 
valiai pareikšti yra tam tikra 
tvarka.

A.L.B. M/lbourno Apyl.
Valdyba 

1960.IX.26.
★

Čia “M.P.” redakcija pateikia 
skaitytojam* Melburno apyl. V- 
loos p-ko p. J. Petraičio š.m. spa
lio 8 d. gauto laiško tekstą:

GERBIAMAS PONE 
REDAKTORIAU,

prašau patalpinti Tamstos reda
guojame laikraštyje šį mano pa
reiškimą :

“M.P.” Nr, 40 (60.IX.30) “Ste
bėtojo” korespondencijoje iš Mel
bourno pasakyta: “Apylinkės pir
mininkas p. J. Petraitis pareiškė 
protestą prieš balsavimą. Labai 
nuostabu, nes kiekvienai valdybai 
opiais bendruomenės klausimais 
turėtų būti įdomu išgirsti narių 
nuomonę.” ir t.t.

Man atrodo, kad “Stebėtojas” 
nelabai gerai stebėjo susirinkimo 
eigą, nes protestas buvo pareikš
tas ne prieš balsavimą, bet dėl

LAFITTE
ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

VIENĄ Iš PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

M. PETRONIS,
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W.

Tel. UJ 5727
Kaina — 24/-

ARTINASI KALĖDOS...
Siųskite savo siuntinius į USSR ir į Pabaltijį.

Siuntiniai gali būti pačių pokuoti ar standartiniai, už kuriuos 
nereikia primokėti. Tarpininkauja Jums

NYMAN & SCHULTZ
SWEDEN,

100 metų senumo ir patyrimo firma.
44 lb. siuntiniai saugiai pristatomi ir pilnai apdraudžiami. Už 
persiuntimą imami žemiausi mokesčiai Australijoje.
Australijos skyrius:

56 Cooper Street, Surry Hills, Sydney, N.S.W. Tel. 31-3335.
Noriai pasiunčiame paštu katalogus susipažinimui.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis. Tel.: LW 1221
SKYRIUS: Flemings Comer Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall)

Tol. 62-2231

to, kad susirinkimo pirmininkas 
p. J. Meiliūnas man nedavė žo
džio, kaip v-bos p-kui dėl rezo
liucijos iš esmės pasisakyti. Kad 
išblaškyti bet kokias tuo reikalu 
abejones, cituoju oficialų sus-mo 
protokolą, pasirašytą dienos pir
mininko p. J. Meiliūno ir sekre

toriaus p. L Geštarto:
“J Petraitis, Melbourno L.B. 

Apylinkės pirmininkas, pareiškia 
protestą, kad jam prieš balsavi
mą nebuvo leista pasisakyti dėl 
A. Zubro pasiūlymo ir jame iš
keltų priekaištų valdybai.”

J. Petraiti*

4
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(ĮĮĮ/PORTA^/
rietės, kai Vilniaus vyrai telaimė- 
jo 6-tą vietą. Po pirmenybių 7 
lietuvaitės ir 4 vyrai buvo pakvies
ti į Sov. S-gos rinktinę.

pažangą ir pamažu artėja prie 
pasaulinės ribos.

Redaguoja: Antanas Laukaitis
Adresas: 35 James Str., Fairfield, N.S.W.Tel. 72-4864

Adelaidėje
VYTIS II — STURT 

70-45 (33-24)
Ši komanda, žaidusi visą sezo

ną labai prastai, paskutines sezo
no rungtynes baigė gražiu laimė
jimu. Laimėjimo nuopelnai reikė
tų daugiausia priskirti veteranui 
sportininkui A. Merūnui, sumetu
siam rekordinį taškų (46) skaičių. 
Taškai: Merūnas 46, Gudelis 8, 
Ramonaitis su R. Urmonu po 6 ir 
Rakauskas 4.

VYTIS II MERGAIČIŲ — (
TORRENS 25-24 (13-10)

Ilgiausiai ir daugiausiai lauktas 
laimėjimas buvo šis antros mer
gaičių komandos atsiektas per 
paskutines sezono rungtynes, ši 
komanda darė visų laiką pažangą 
ir buvo laukiama laimėjimo. Vi
sos žaidėjos, pajutę, jog turi ga
limybę laimėti rungtynes, dėjo di
deles pastangas ir, reikia pasaky
ti, jog šios komandos svetimtau 
tės viešnios žaidėjos žaidė labai 
gerai, ši komanda, žaisdama va
saros turnyre, tikrai pasieks dau
giau laimėjimų ir pažengs į prie
ki. Taškai: Trusz 10, Powierza 8, 
Šulcaitė, Mainelytė ir Kuncaity- 
tė po 2 ir Zakarevičiūtė 1.

B.N.

TINKLINIS
Tinklinis buvo pradėtas žaisti 

J.A.V. 1895 m., Holyoke, Y.M. 
C.A. fizinio lavinimosi mokyklo
je. Tuo metu tos fizinio auklėji
mo mokyklos kūno kultūros direk
toriumi buvo anglosaksas William 
Morgan ir jo pastangomis atsira
do šis žaidimas. Jis norėjo sukur
ti žaidimą, kuris būtų tinkamas 
įvairaus fizinio pajėgumo asme
nims ir būtų įmanomas žaisti 
įvairiose sąlygose. Pirmi tinklinio 
žingsniai buvo — mušimas per 
ištęstą virvę pripūstos krepšinio 
kamuolio kameros, šis žaidimas, 
laikui bėgant, tobulėjo ir buvo 
jam pritaikytos taisyklės. 1947 
metais buvo įkurta Tarptautinė 
Tinklinio Sąjunga. Tinklinio žai
dimas paplito ir kituose kraštuose 
ir ypatingai išpopuliarėjo Europo
je. Dvidešimt penkiuose kraštuose 
tinklinis yra vienas iš pagrindi
nių žaidimų, šis sportas yra skai
tomas trečias pasaulyje savo po
puliarumu kaipo pramoginis ko
mandinis žaidimas. Jau kuris lai
kas kaip yra rengiamos pasaulio 
ir Europos tinklinio pirmenybės 
vyrams ir moterims. 1954 metais 
tinklinis buvo įtrauktas į Pan — 
American žaidynes. Laikui bėgant 
tinklinis vis daugiau randa šali
ninkų, siūlančių šį sportą įjungti 
į Olimpinius žaidimus. Tinklinio 
žaidimą galima būtų skirti į dvi

grupes. Pirmoji grupė būtų — 
pramoginis komandinis žaidimas, 
tinkąs žaisti jauniems ir seniems 
ir antroji grupė — tai tarptauti
nis varžybinis sportas su tarptau
tinėmis, šį žaidimą tvarkančiomis, 
taisyklėmis.

Geras tinklinio žaidimas reika
lauja didelio akylumo, vikrumo, 
patyrimo ir fizinio pasiruošimo. 
Šis žaidimas išpopuliarėjo dar ir 
dėlto, kad nereikalauja didelės 
aikštės ir brangių įrengimų, be 
to, labai tinka įvairioms stovyk
loms ir jaunimo klubų bei mokyk
lų sąlygoms. Lietuvoje tinklinis 
taip pat yra populiarus ir šiuo 
metu labai išplitęs ir pasiekęs 
aukštą žaidimo lygį. Lietuvos 
tinklininkai, ypatingai moterys, 
sėkmingai rungtyniauja su kitų 
kraštų pajėgiomis komandomis 
Nors tinklinis tarpe kitų sporto 
šakų yra dar jaunas, bet, atrodo, 
jau stipriai išėjęs į tarptautinę 
areną.

B.N.

SPORTAS 
LIETUVOJE

★ Romo* Olimpiadoje dalyvavo 
5 lietuviai sportininkai: B. Kalė
dinė — ieties metime, M. Rud- 
zinskas, A. Bagdonavičius, Z. Juk
na ir R. Vaitkevičius — baidarių 
ir valčių varžybose. Latviai ir es
tai turėjo po 6 atstovus.

★ Lietuvos Futbolo pirmenybė
se vietoj 12 komandų dalyvaus 24. 
Po dviejų ratų pirmenybių iš kiek
vienos zonos dvi geriausios ko
mandos žais tarpusavyje ir tuo 
išaiškins Lietuvios meisterį.

★ Lvove įvyko S.S-fO* rankinio 
vyrų ir moterų pirmenybės. Mo
terų grupėje nugalėtojais tapo 
puikiai kovojusios Kauno žalgi-

NAUJIENOS: Siųskite 22 1b*. 
siuntinius tiesiai į USSR.

Nuo spalio 1 d. Jūs galite siųsti 
22 Ibs. svorio siuntinius TIESIAI 
iš Jūsų pašto į USSR.

Dėl LICENZIJOS ir instrukcijų 
kreipkitės:
NEWAUSTRAL Co.: 46, Eliza
beth Street — Melbourne,* 
NEWAUSTRAL Co.: Piccadilly 
Arcade, 2nd Floor — Castlereagh 
Street — Sydney;
NEWAUSTRAL Co.; 135, Hindley 
Street — Adelaide;
NEWAUSTRAL Co.: 487, Hay 
Street — Perth;
NEWAUSTRAL Co.: 165, Eliza
beth Street — Brisbane.

Pastaba: Mes esame Inturisto 
autorizuoti duoti siuntiniams li
cenzijas visoje Australijoe.

* Ietie* metikė B. Kalėdienė 
Romo* olimpiadoje laimėjo bron
zos medalį. Aukso medalį laimėjo 
latvė Ozolina ir sidabro čekė. 
Už Adelaidės Vytį krepšinį žai
dusi lenkė Pažėra laimėjo 6-tą 
vietą.

★ Lietuvos Sklandymo pirmeny
bėse J. Balčiūnas išsilaikė ore 
7 vai. 51 min., tuo 25-mis minutė
mis pagerindamas V. Dovydaičio 
buvusį rekordą.

★ Vilniečiai irkluotojai A. Bag
donavičius ir Z. Jukna laimėjo si
dabro medalius dviviečių valčių 
sektoriuje.

★ Kauno Banga “B” klasėje iš 
23 futbolo rungtynių turi 22 taš
kus ir iš 16 komandų užima 9-tą 
vietą.

★ Prasidėjus 17 Lietuvos futbo
lo pirmenybėms, buvo neapsieita 
ir be staigmenų. Štai Tauragė — 
V. Spartakas 2:1, Kėdainiai — 
KKI 3:1, Šiaulių Elnias — Alytus 
3:1, Plungė — Radviliškis 1:0, 
Panevėžys — Žalgiris 4:0, Kap
sukas (Marijampolė) — Vilkaviš
kis 4:3, Akmenė — Statybininkai 
5:2, Klaipėda — Ukmergė 6:2, 
Telšiai — V. Lokomotyvas 3:2, 
R. žvaigždė — Kretinga 0:0.

★ A. Vaupsas, Lietuvos atletas, 
Krasnodare šokdamas į tolį, pa
gerino savo turėtą rekordą ir nu
šoko 7 m. 62 cm. Jis daro gerą

* Lietuvos Lauko Teniso meis
teriai* tapo vilniečiai D. Nauja
lytė ir A. Paltarokas. Dvejetuose 
pranešesni buvo kauniečiai: mo
terų — M. Sližytė — Elevinienė; 
vyrų — R. Liubertas ir M. Lope
ta; mišriame — M. šližytė ir Liu- . 
bertas.

★ Lietuvos sklandytojai — V. 
Dovydaitis, A. 
kt. — išvyko į 
kartą dalyvaus 
pirmenybėse.

Arbačiauskas ir 
Ukrainą ir pirmą 
SSSR sklandymo

★ Pasibaigus Romo* Olimpia
dai, tuoj pat prasideda Paraližuo. 
tųjų Olimpiada, kurioje dalyvau
ja iš 26 valstybių sportininkai su 
vežimėliais ir, be atletikos, bus 
net žaidžiamas krepšinis, lauko 
rutulys ir kt.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
MOŠŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATĄ ADRESU: 

BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ, SIBIRĄ IR KITUS 
KRAŠTUS

Sąžiningiausias, patikima* ir garantuota*

už žemiausią kainą.

| Baltic Stores Ltd. |
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

Seniausia Anglijoje lietuviška bendrovė.

MEDŽIAGOS, AVALYNĖ, VAISTAI, MAISTAS.

Akordeonai, siuvamosios mašinos, rašomosios mašinėlės, 
motociklams ir dviračiams dalys, įvairios lempos 

sporto įrankiai ir visa kita.

Geriausio* atsiskaitymo sąlygos.

Kiekvienam siuntiniui asmeniška priežiūra!

NAUJI 1960 m. kainoraščiai ir įvairios 
informacijos pareikalavus teikiama visiems 

nemokamai.

Pasiunčiame ir pačių klientų supirktąsias prekes.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS 
GARANTUOTAS

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

A.C.T. Builders Pty. Ltd.
Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia 

planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.

Telef. J 4094.

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

646 George St., Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.)

TEL.: 21-4254 arba BA-4254
S (ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)
K Vienintelė firma Australijoj jau 12 metų sudariusi kon- 
Cj traktą Su Inturistu, kuri turi teisę siųsti siuntiniu* 
g TIESIAI į ESTIJĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, UKRAINĄ ir VISAS 
g KITAS USSR RESPUBLIKAS. m
[0 MES PRIIMAME SIUNTINIUS 11 1b* IR 22 Ibs SVORIO. £ 
rfl Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus C 
p visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos. g

Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI g 
K Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais. N
g Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie- [“ 
g kia gavėjus per 2 — 2š mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 K 
g d. Oro pašto išlaidos 14/- už i svaro. Mes neturime ryšio nei g 
rO su Londonu, Švedija ar Danija. g

Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, g 
H kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- g 
g čiame paštu Jums katalogus. g
g AGENTS: S
B SYDNEY: M. & N. PEK1C, GROCER, 143 Cabramatta Rd., M 
g Cabramatta. U B 2082. g
g Olympic Surplus Stores, 293 Church St., Parramatta, YL 9728 g 
g M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. g 
g Bankstown Trading Co., 332 Chapel Rd., Bankstown, UY 5328 g 
g K. & N. Disposals, 107 Wentworth St, Port Kembla, J 1372 g 
S Gringila Disposals, 5 Hand Street, Gringila. Tel.: J 1372 g 
Ln NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’* Delicatessen, 557 Hunter Street, g

Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596. ft
MELBOURNE, VIC.: CONTAL CO. 114 Elizabeth St., Mel- g 
bourne MF 8498 arba 63-8498. g
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle St, Perth, g 
BA 7842 g
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon g 
J 2829 g

B 
K 
K 
B 
H 
c!

DANE’S PHARMACY
K.E. DANE, Ph. C.» M.P.S.

Visų rūšių vaistai, vaistai iš Europos, vokiška kosmetika
$ Mouson. Kalbama lietuviškai.
i THE ARCADE, JOHN STREET
J Phone UB4218 CABRAMATTA J

GROUND FLOOR MLC BLDG., CITY — CANBERRA A.C.T. 
Tolef. J 4785 privatu* J 2943

HOUSEHOLDER BENEFITS PTY. LTD.
582 Parramatta Rd., Petersham, tel. LM 4414 — LM 4415

GENERALINIS ATSTOVAS

Jei norite pirkti CANBERROJE

NAMUS arba BIZNĮ,
Jums draugiškai patarnaus ir paskolas parūpins

CITY ESTATE AND BUSINESS BROKERS

ALEKSANDRAS JASAITIS
siūlo įvairių firmų šaldytuvus, plovimo mašinas, televizijos 

į aparatus, žolių piovimo mašinas, dulkių siurblius, elektrines ir 
•J gazines krosnis, kambarių vėsinimo aparatus ir Lt.
J LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS — LIETUVIAMS 
$ SPECIALI NUOLAIDA.

Užskaitoma (trade-in) Jūsų turimi elektriniai dalykai, vis- 
>; kas demonstruojama Jūsų namuose. Galima gauti ir vartotų 

reikmenių.
Kreipti* adresu: 1 STANLEY STR., E. SYDNEY, vakarai* 

>: skambinti telefonu FA 3261.
8

i
i

VISIEMS LIETUVIAMS 
GERAI ŽINOMA FIRMA BROWNEJONES LTD, 1, NORFOLK PLACE, 

LONDON, W 2, ENGLAND.
skubiai ir sąžiningai aptarnaujanti savo klijentus, skelbia šių metų STANDARTINIUS SIUNTINIUS labai prieinamomis kainomis, į kurias yra įskaityti sovietų muito ir persiuntimo mo 

kesčiai, kaip seka:

Siuntiniai vyri 
“VARPIS” — 
3ž

2

1

KAINA: A£ 15.10.0 SVORIS: 4 Ib*. 
yds. medžiagos kostiumui, mėlynos, rudos ar pilkos 
spalvos, lygios, ar neryškiai dryžuotos;
Pamušalai, sagos ir siūlai;
poplino marškiniai;
poros žieminių puskojinių;
komplektas apatinių — baltiniai ir 
kaklaraištis;
didelis turkiškas rankšluostis.

Prie šio siuntinio galima prijungti 6 
pildomų persiuntimo mokesčių, arba — 16 
kant — 11/3.

ilgos kelinės

Siuntiniai

“LONE” — KAINA: A£48.0.0 SVORIS: 134 Ibs.

3 
3

FIRMA GARANTUOJA SAUGŲ SIUNTINIO GAVIMĄ.

GAVĖJAS NIEKO NEPRIMOKA.

J

Ibs. prekių
Ibs. prekių,

be pa- 
promo-

1
2

4 
2

yds. vilnonės Velour medžiagos paltui;
yds. vilnonės Bara tea medžiagos kostiumui, juodos ar 
mėlynos spalvos export rūšies;
pora minkštos veršio odos batelių:
komplektas vilnonių Twin — Set megstinių (2 gab.);
pora odinių pirštinių;
poros nylon kojinių;
Pamušalai, sagos ir siūlai, paltui ir kostiumui;
yds. geros medžiagos elegantiškai suknelei;
dideli turkiški rankšluosčiai.

Prie šio siuntinio galima prijungti 6i 1b. prekių be papil
domų persiuntimo mokesčių.

Mes turime didžiausią pasirinkimą medžiagų paltams, kos
tiumams, suknelėms ir Lt Prašome paprašyti medžiagų pavyz
dėlių bei naujų prekių kainoraščių, kuriame rasite didžiausią 
prekių pasirinkimą ne tik jų kokybe, bet ir jų kaina, kurios yra 
prienamos kiekvienam, kaip pav:

31 yds. medžiagos vyriškam kostiumui, tamsiai 
mėlynos ar rudos spalvos, lygi ar druožuota, 
stipri ir praktiška ......................................... A£ 5. 1.9;

Ibs.“VIKIS” -- KAINA: A£ 32.2.0 SVORIS: 164
3 yds. vilnonės medžiagos paltui, tamsiai mėlynos spalvos; 

Pamušalai, sagos ir siūlai;
darbinis kostiumas tamsiai mėlynos spalvos — kelinės 
ir švarkas;
darbiniai marškiniai;
poros vilnonių puskojinių;
komplektas žieminių apatinių — baltiniai ir kelinės;
storas megstinis — pullover;
pora darbinių pusbačių, geros odos, dvigubais padais; 
dideli turkiški rankšluosčiai.

1

2
3

1
2
Prie šio siuntinio galima prijungti 3i Ibs. prekų be papil

domų persiuntimo mokesčių.

i

“SILVA” — KAINA: A£ 16.19.6 SVORIS: 7š Ibt.

yds. medžiagos kostiumui, pilkos ar mėlynos spalvos; 
yds. raštuotos medžiagos suknelei;
yds. flanelio medžiagos, tinkamos apatiniams baltiniams; 
pora zomšinių botų su kailio pamušalu, juodos spalvos, 
guminiais padais;
gėlėta skarelė 27 x 27”;
špūlės siūlų, ir sagos.

3 
4
4

2
Prie šio siuntinio galima prijungti 2 i Ibs. prekių be papildo

mų persiuntimo mokesčių, arba — 124 Ibs., primokant — 11/3.

3 yds. medžiagos moteriškam kostiumui, tam
siai ar šviesiai pilkos ar mėlynos spalvos, 
lygi A£ 4.18.3;

vyriškas rankinis laikrodėlis, šveicarų gamy
bos, 15-17 jw., apsaugotas nuo sutrenkimų 
ir vandens, su dirželiu ...................................

moteriškas rankinis laikrodėlis 15-17 jwl., 
šveicarų gamybos, su dirželiu ......................

A£ 8. 8.0;

A£ 8.15.0.

VISAS KAINAS ĮSKAITYTAS SOVIETŲ MUITO 

MOKESTIS

5
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kOsu pastogė
NEWCASTELIS

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Š.m. spalio 1 d. Newcastelio 

lietuvių bendruomenė minėjo Tau
tos Šventę. Minėjimas pradėtas 
Tautos Himnu. Po to Bendruome
nės p-kas p. J. Viskauskas minė
jimo atidarymo kalboje pabrėžė 
Tautos šventės reikšmę, vienybės 
bei tautinio solidarumo reikalą.

Inž. R. Lapinskas skaitė paskai
tą: “Vytauto Didžiojo reikšmė, ka
rūnacijos sumanymas ir lietuvių 
tautos tragizmas”. Čia prelegentas 
iškėlė Vytauto Didžiojo asmeny
bę ir vaidmenį Lietuvos istorijos 
politinėje, kultūrinėje ir socia
linėje srityse. Vytauto karūnaci
jos sumanymas baigėsi tragedija 
ir tai buvo pradžia lietuvių tautos 
tragedijos, kuri privedė prie val
stybės pakrikimo ir nepriklauso
mybės netekimo. Toji tragedija 
tebesitęsia ir iki paskutinių lai
kų, palaidojusi atgautą nepriklau
somybę ir išblaškiusi tautą po 
visą pasaulį.

Mažosios Lietuvos atstovas p.
B. Liūgą skaitė paskaitą apie 
Prūsų Lietuvą, šioje mokslinėje 
paskaitoje prelegentas iškėlė daug 
įdomių istorinių faktų ir istori
nės medžiagos, negirdėtos ir ne
randamos istorijos vadovėliuose.

P.V. Lorencas atliko solo kom
poziciją akordeonu. Be to, padai
navo minėjimui pritaikytą dainą. 
Bendruomenė laukia ir tikisi p. V. 
Lorenco pasirodymo savo gabu
mais scenoje ir ateityje.

P.S. Žuko vadovaujamas choras 
padainavo penkias dainas, kurios 
buvo palydėtos triukšmingais pub
likos plojimais. Tik suskambėjus 
lietuviškos dainos akordams, tuoj 
visi pralinksmėjo ir veiduose ma
tėsi tautinės savigarbos šypsnys, 
reiškiąs dainos meilę ir prisiriši
mą prie tautinių tradicijų.

Moterų Savišalpos K-tas papuo
šė rožių puokštėmis ir pavaišino 
minėjimo dalyvius sumuštiniais. 
Olandų kapelai grojant, visi su
sirinkusieji praleido vakarą jau
kioje nuotaikoje. Komitetas tiki
si, kad ir į rengiamus bendruo
menės šokius ir parengimus lie
tuviai taip gausiai atsilaskys, kaip 
ir šį kartą.

Programai paįvairinti Moterų 
K-tas buvo surengęs loteriją, kiek
vienas galėjo išbandyti savo lai
mę, čia pat gaudamas laimėtą pri
zą.

B.R. Laisvūnas

PRANEŠIMAS
Visos lietuvių bendruomenės šei

mos prašomos skubiai prisiųsti sa
vo vaikų vardus su gimimo dato
mis, reikalingus rengiant Kalėdų 
eglutę. Priimamos įvairios pinigi
nės ir daiktinės dovanos eglutei 
ir prizams parengti. Dovanos ga
lima įteikti per k-to narius arba 
Mot. Savišalpos K-to Sekretorei 
M. Lapinskienei, 88 King’s Rd., 
New Lambton.

PADĖKA
Mot. Sav. K-tas dėkoja p. B. 

Gasparonienei ir p. M. Statkie
nei už dovanotus prizus loto žai
dimams. Taipogi dėkoja visiems 
už gausų atsilankymą ir paramą 
k-to veiklos.

M. Lapinskienė, 
Mot. K-to Sekretorė

MELBURNAS
NAUJA VALDYBA

Socialinės Globos Moterų Drau
gijos Melburne įvykusiame 1969 
m. rugsėjo 17 d., 4 vai. po pietų 
metiniame susirinkime buvo iš
rinkta nauja valdyba, kuri pasi
skirstė pareigomis:

Pirmininke — V. Kuncaitienė, 
13 Salem Avė., Sth. Oakleigh. 
Tel. LU 2877; sekretorė — B. 
Makulienė, 17 Charlotte St., Oak 
Park. Tel. 30-8249; parengimų va
dovė — O. Vingienė, 25 Cliff St., 
West Brunswick. Tel. 38-2602; li
gonių globėja — V. Baltokienė, 
10 Cramer St., West Preston. Tel. 
JU 5674; iždininkė — Kairiūkš- 
tienė, 6 Clara St., Sth. Yarra.

Visais parengimų — bufetų 
reikalais prašome kreiptis betar
piai pas p-nią Vingienę, o ligonis 
ir nelaimės ištiktus tautiečius pra
šome kreiptis pas ponią Baltokie
nę.

Soc. Globot Moterų Draugijos 
Melburne Valdyba

PADĖKA
Papildomai surinkta per p. še- 

mienę — aukų lapas N. 14. • — 
£6.12.0.

Aukojo: V. Baltadonienė, A. 
Bielkevičienė, O. Baubinas, M. 
Didelienė, A. Pranaitis, B. Maku
lienė, p. Šnirienė, G. šemienė ir 
E. žižmaraitė.

Soc. Globos Moterų Draugija, 
Melburne

LAISVĖS MITINGAS
Už geležinės uždangos esančių 

tautų komitetas drauge su kito
mis giminingomis organizacijomis 
buvo suruošęs praeitais metais 
taip vadi “Freedom Rally” — lais
vės mitingą, kad atsvertų tuo lai
ku vykstančią raudonųjų organi
zuotą “taikos konferenciją”, į 
kurią, kaip žinome, buvo suvažia
vę visokiu vardu prisidangstę rau
donųjų “apaštalai”.

Šiais metais raudonasis tvanas 
užplūdo net patį UNO jo plenu
mo suvažiavime ir priešakyje su 
raudoniausiu iš raudonųjų jau 
pradeda griauti pačius UNO pa
matus. Savaime aišku, kad “šal
tojo” karo fone jų propagandos 
prožektoriai apakina ne vieną, ku
ris nemato, kas slepiasi už tos 
propagandos.

Kad išsklaidyti tos propagandos 
miglas Australijoje, tie patys ini
ciatoriai, t.y. tautų, esančių už 
geležinės uždangos komitetas bei 
kitos anatikomunistiškos organi
zacijos rengia panašų į pernykštį 
“Freedom Rally” — Laisvės Mi
tingą š.m. lapkričio 5 dieną 5 vai. 
p.p. Royale Ballroom salėje (Ex
hibition Building). Pagrindinis 
kalbėtojas bus Australijos Minis- 
teris Pirmininkas Mr. R. Menzies, 
kuris tuo laiku ką tik bus grįžęs 
iš UNO. Savaime aišku, kad jis 
turės ką nors naujo pasakyti ne 
tik saviesiems, bet ir mums, nes 
jo asmeniškas dalyvavimas tiek 
UNO scenoj, tiek jo užkulisiuose 
sudarė jam geriausias sąlygas 
gauti tiksliausias, geriausias ir 
svarbiausias informacijas, kokias 
tik gali turėti Vakarai apie ko
munistinį pasaulį ir jo politiką. 
Kitas svarbus kalbėtojas bus se
natorius Mr. F. McManus, kurios 
reputacija, kaip kovotojo prieš ko
munizmą, bet kurioj jo formoj, 
yra visiems žinoma. Be jų, bus 
ir daugiau kalbėtojų, o pats mi
tingas bus baigtas trumpa kai 
kurių tautų atliekama menine da
limi.

I šį “Freedom Rally” kviečia
ma australiškoji visuomenė, ypač 
jos vadovaujamieji sluoksniai. Be 
abejo, tautos,, tiesioginiai nuo ko
munizmo nukentėjusios, jų tarpe 
ir mes, turėtumėm gausiai daly
vauti, kad parodytume visiems, 
jog mūsų tautos žaizdos ne tik 
dar neužgijo, bet atbulai, darosi 
vis skaudesnės ir vertos dėmesio 
laisvųjų tautų, kad jos būtų ats
paresnės tam baisiajam 20-to am
žiaus žmonijos vėžiui.

Pradžia, kaip minėta, bus 5 vai., 
bet salės durys jau bus atdaros 
nuo 4-rių, kad išvengti spūsties.

Lapkričio 5 d. yra šeštadienis, 
mums patogi diena, tad nepraleis- 
kime progos išgirsti Australijos 
ministerį pirmininką, pareikšti 
per jį savo norus jo vadovauja
mai vyriausybei ir pademonstruo
ti savo pasibjaurėjimą komuniz
mu, kurio agentai net mūsų pa
čių tarpe velnišku suktumu, ypač 
per nekviestą spaudą, ir toliau 
griauna mūsų gyvenimą.

Eilinis

' IDOMI PASKAITA
Lietuvių Kultūros Fondo ren

giamų paskaitų ciklas liečia įvai
rias mokslo ir kultūros sritis.

Mes jau turėjome eilę aktualių 
paskaitų. Tos paskaitos, kaip ži
nome, yra rengiamos Lietuvių Na
muose, 12 Francis Grove, Thorn- 
bury (Melbourne).

šeštadienį, 1.10.1960, 17 vai. 
p. Steponas Oertelis, B.Sc. (Melb.) 
skaitė “Laiko matavimas erdvėje 
ir žemės gelmėse branduolinės 
fizikos pagalba”. Paskaita buvo 
gerai paruošta. Joje nebuvo gali
ma apsieiti be specifinės termino
logijos, bet toji, klausytojų malo
niam nustebimui, buvo perdėm 
lietuviška. Tie mūsų, kurie mokė
si Lietuvoje ir dar neprimiršo 
elementarinių fizikos ir chemijos 
koncepcijų, galėjo lengvai sekti 
prelegento mintis ir susipažinti 
su naujais mokslo atsiekimais ast- 
ro-fizikos ir paleontologijos srity
je studijuojant ir pritaikant ra
dijo — aktyvios anglies savybes.

Klausytojai, paskaitos aktualu
mo ir savitumo paskatinti, davė 
prelegentui eilę klausimų, tiesio
giniai ir netiesioginiai susietų su 
paskaitos tūriniu.

Atsakymai buvo įdomūs, išsa
mūs ir vaizdingi.

Po paskaitos turėjome mažas 
vaišes, kurių metu dalyviai, susi
skirstę į mažas grupeles, dar dis
kutavo paskaitos mintis.

Š.m. spalio mėn. 29 d., šeštadie
nį, 17 vai. Lietuvių Namų patal
pose yra rengiama p. Elenos Ži- 
žienės, B.A. (Melb.), D.E.P.F. 
(Sorbonne), paaskaita sociologi
ne tema — “Lemtingi Metai”.

Kor.

BANKSTOWNAS
VAKARAS — KONCERTAS
Mūsų savaitgalio mokyklų iš

laikymas yra gal bene svarbiau
sias lietuviškos veiklos reikalas. 
Visi matom, kad daug mūsų vaikų 
jau gerokai primiršę lietuvių kal
bą, nedaug ką žino ir apie pačią 
Lietuvą. Savaitgalio mokyklos, 
jei jos būtų visų vaikų lankomos 
ir mūsų bendruomenės su nuošir
džiu atsidavimu remiamos, visdėl
to galėtų bent iš dalies, o gal ir 
esmingai šią spragą užlyginti. Jo
se mūsų vaikai visdėlto daug pra
moksta lietuviškai, nemaža sužino 
ir iš Lietuvos geografijos bei jos 
garbingosios istorijos.

Taigi atrodo, kad visų mūsų 
pirmiausioji ir svarbiausioji parei
ga būtų, šios mokyklos visomis 
priemonėmis paremti. O toji para
ma yra plati: šioms mokykloms 
reikalingos mokslo priemonės, bei 
jų išlaikymas susijęs ir su kitomis 
išlaidomis.

Šiam tikslui Bankstowno Apyl. 
Valdyba drauge su Kultūros Ta
ryba ir Bankstowno Savaitgalio 
Mokyklos Tėvų Komitetu š.m. spa
lio 29 d. rengia įdomų vakarą — 
koncertą Bankstowno “Dainavos” 
salėje, kurio pelnas skiriamas sa
vaitgalio mokyklai paremti.

Rengėjai tikisi, kad visi, kurie 
supranta savaitgalio mokyklų 
svarbą lietuviškumui išlaikyti, ne
liks abejingi ir atsilankys į ren
giamąjį pobūvį. Atsilankiusieji, 
suprantama, ne tik parems šią 
vargo mokyklą, bet išgyvens ir 
malonią lietuviškos bendrystės 
akimirką, pasiklausydami gražių 
ir jautrių mūsų liaudies dainų, 
kurias dainuos savaitgalio moky
klos vaikų motinos.

N.

PRANEŠIMAS
Pranešama “Pabaigtuvių” vai

dinimo dalyviams, kad š.m. spalio 
23 d. (sekmadienį) 5 v.v. jie kvie
čiami susirinkti į Dainavos salę 
Bankstowne, kur įvyks uždaras 
pasitarimas ir pasilinksminimas.

Visi spektaklio dalyvių — ar
tistų dalyvavimas pageidaujamas.

LIETUVIŠKA KNYGA IR MES
Kartas nuo karto mes nusiskun- 

džiame, kad negerbiame lietuviš
kos knygos, jąja nesidomime ir 
josios neperkame. Tuo būdu, sa
koma, nepalaikome savųjų rašy
tojų bei savųjų knygų leidyklų, 
kurios verčiasi su nuostoliais.

Šis reikalas, mano nuomone, 
nėra visai tokis, kaip jis nušvie
čiamas. Knygas rašyti ir atspausti 
mes mokame, bet parduoti jų vi
sai nesugebame ir ne dėlto, kad 
mūsų žmonės jų nepirktų ar ne
norėtų pirkti, bet dėl to, kad mes 
nemokame ir neturime biznieriš
ko sugebėjimo, kaip prieiti prie 
pirkėjo. Seniau mūsų knygnešiai 
eidavo iš kiemo į kiemą ir parda
vinėdavo knygas ir tuo būdu jie 
jų gana daug išplatindavo, šiam 
moderniam amžiui aš nesiūlau to 
metodo, bet dažnokai mes neži
nome, nei kur kokia knyga iš
spausdinta, nei keip ją nupirkti.

Kitataučiai, pavyzdžiui — ir 
australai, knygas platina lanks
tesniu metodu. Lietuvoje, kai aš 
kartą užėjau į vokiečių knygyną 
pasiteirauti specialios literatūros 
vokiečių kalba, tai pardavėjas 
mane čia pat išklausinėjo, kas aš 
esu, kur gyvenu ir kuo įdomau- 
juos. Po to aš kas mėnesį gau
davau pasiūlymus, katalogus bei 
knygų pavyzdžius. Panašų įvykį 
turėjau ir su australų leidykla. 
Ji pasirodė dar stropesnė, nes 
kas mėnesį pradėjo man siunti
nėti po knygą.

Su lietuviškos knygos platinimu 
reikalai stovi visai kitaip. Be ret
karčiais pasirodančių žinių “Mū
sų Pastogėj” apie naujai išleistas 
knygas, daugiau negauname jo
kių informacijų, nei naujai išleis
tų knygų sąrašų bei katalogų.

Jeigu jau atsirastų privačios 
iniciatyvos tuo reikalu, tai siūly
čiau Kultūros Tarybai į tai at
kreipti rimtą dėmesį, kad lietu
viška knyga atrastų kelią į lietu
viškuosius namus.

Kalėdų švenčių metu, kaip gir
dėjau, Bankstowno Apyl. Kultū
ros Taryba yra numačiusi sureng
ti spaudos parodą. Būtų labai 
prasminga, kad toje parodoje bū
tų išstatyta juo daugiau Vakarų 
pasauly išleistų lietuviškų knygų, 
kurias parodos lankytojai galėtų 
ne tik pamatyti, bet jas ir nu
pirkti. Be to, būtų malonu ten

SVARBI 
INFORMACIJA

Pranešama, kad sekanti* “Mūsų 
Pastogė*” meno ir literatūros 
priedas “Polėkiai” vėl 
pasirodys Kariuomenės Šventės 
proga lapkričio 18 d.

Tautiečiai, kurie turi parengę 
ar rengia “Polėkiams” straipsnius, 
prašomi iki lapkričio 8 d. vėliau
siai pasiųsti juos “Polėkių” redak
toriui Pulgiui Andriuliui 
adresu: 24 Garfield Ave., Kur- 
ralta Park, S.A.

SYDNEJUS
PAMALDOS

Spalio 23 d. pamaldos Went- 
worthville karmelitų bažn. 10 vai. 
45 min.

Spalio 23 d. Wollongong lietu
viams pamaldos W. Katedroj 5 
vai. po pietų.

Spalio 30 d. St. Mary’s lietu
viams pamaldos St. Mary’s para
pijos bažn. 9 vai.

K.P.B.
IŠKILMINGOJI VAIKŲ ŠVENTĖ

Kaip kasmet, taip ir šiemet, 
spalio 9 d. Sydnėjaus ir apylinkių 
lietuviai vaikučiai dalyvavo Cam- 
perdowno bažnyčioje pirmosios 
Kumunijos iškilmėse.

Mergaitės dėvėjo baltas sukne
les, puošiamas rūtų ir tautinių 
spalvų, berniukų aprėdalai buvo 
papuošti tautinėm juostom ir kak
laraiščiais.

Visi vaikai, išsirikiavę po du, 
kun. P. Butkaus vadovaujami, su
ėjo į bažnyčią ir sustojo prie al
toriaus.

Bažnyčioje dalyvaujant vaikų 
tėvams ir gausiam skaičiui sydnė- 
jiškių lietuvių, kun. P. Butkus lai
kė iškilmingas Mišias ir pasakė 
tai progai pritaikytą pamokslą, iš
ryškindamas pirmosios Komunijos 
reikšmę ir lietuviškųjų rūtų bei 
tautinių juostų simbolinę prasmę.

Komunijos dalinimo metu patys 
vaikučiai giedojo: Jėzau, pas ma
ne ateiki!

Suaugusieji gėrėjosi, kad au
gančioj! mūsų karta svetimame 
krašte yra parengiama religijos 
išpažinimui lietuvių kalba ir lie
tuviškais papročiais.

Pirmąją Komuniją priėmė:
Ričardas Sadauskas, Rūta Bel- 

kutė, Vytautas Gailiūnas, Euge
nija Grinčelytė, Andrius Grinče- 
lis, Jūratė Reisgytė, Virginija Ra- 
dinaitė, Regina Narkevičiūtė, Rū
ta GeČiauskaitė, Eugenija Pau
lauskaitė ir Birutė Penkaitytė.

Po pamaldų vyko bendros vai
kų ir tėvų vaišės. Tėvų vardu kal
bėjo M. Gailiūnas, išreikšdamas 

gauti įvairių lietuviškų leidyklų 
išleistųjų knygų katalogus.

Mata* Gailiu*

Redakcijos pastaba: p. Mato 
Gailiaus keliamas klausimas yra 
tikrai aktualus, tačiau gal ne vi
sai pilnai nušviestas.

Lietuviškų knygų leidimas Va
karų Pasauly yra grindžiamas ko
mercijos būdu. Nėra nei vienos 
leidyklos, įsteigtos bendruomeni
niu pagrindu.

Su straipsnio autorium reikia 
sutikti, kad lietuviškos knygos 
platinimas Australijoj yra silpno
kas, tačiau čia ne visada yra kal
tos leidyklos, kurios nėra perdaug 
pajėgios ekonomiškai. Jos negali 
išvystyti tokios reklamos, kokias 
turi didelių tiražų svetimtaučių 
leidyklos, disponuojančios pakan
kamais kapitalais. Gal dėl šios 
priežasties lietuviškos knygų lei
dyklos ir neišgali pateikti skaitan
čiai visuomenei savo reklamų su 
knygų sąrašais, o taip pat — ko- 
misan siuntinėti knygas platinto
jams. Net redakcijoms paminėti 
ir parencezuoti tėra tik retkar
čiais viena kita knyga teatsiun- 
čiama, manytina — vis dėl tos 
pačios lėšų trūkumo priežasties.

Tačiau iš kitos pusės lietuvis 
skaitytojas, norįs įsigyti vieną ar 
kitą norimą lietuvišką knygą, ga
li ją visada pamatyti, nusipirkti 
ar bent užsisakyti pas lietuviškų 
knygų platintojus lietuviškuose 
kioskuose prie bažnyčių ir Sydnė- 
juj, ir Adelaidėj, ir Melburne. 
Taigi skųstis, kad negalima net 
sužinoti apie išleistas knygas, ne
reikėtų, o į namus, suprantama, 
lietuvišką knygą prie dabartinių 
sąlygų, ypač kad ją tikrai mažai 
perka, nunešti būtų beprasminga.

Jau net keletą kartų išsamiais 
paaiškinimais “Mūsų Pastogėje” 
buvo rašyta, kad šiuo metu dar 
aktyviausia ir pigiausia yra Nidos 
leidykla Londone. Ji turėjo pra
džioje gražų skaičių prenumera
torių Australijoj, o paskutiniu lai
ku yra netekusi labai daugelio jų. 
Ji neteko savo skaitytojų ar tie 
skaitytojai neatsiskaitė už jiems 
pasitikėjimo pagrindu atsiųstas 
knygas ne dėl leidyklos neveik
lumo ar nemokėjimo bizniauti, 
bet tik dėl knygos pirkėjo pasy
vumo ar nerangumo tą knygą įsi
gyti ar už ją atsiskaityti.

Kompozitoriui VLADUI PAULAUSKUI mirus
Lietuvoje, jo sūnui Gediminui Paulauskui su šeima 

nuoširdžią užuojautą reiškia
Elžbieta, Antanas ir Juozas

Kapočiai

Poniai Poželienei, ponų Kmitų ir ponų Davis šeimoms, 
vyrui, tėveliui, uošviui ir seneliui 

adv. VLADUI POŽĖLAI mirus, 
gilią užuojautą reiškia 

Garbaliauskai ir Arlauskai

ALB Moterų Sekcijos narei gerbiamai poniai E. Poželienei 
ir jos dukroms — p. Kmitienei ir p. Davis su šeimomis, 

a.a. VLADUI POŽĖLAI mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

ALB Moterų Sekcijos V-ba Adelaidėj

kun. P. Butkui nuoširdžią padė
ką už įdėtą darbą, mokant vaiku
čius lietuviškų poterių ir giesmių, 
linkėdamas sėkmės ir ateityje tę
siant tautiniai — religinę veiklą.

Buvę*

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Pranešama, kad š.m. spalio 30d. 
Sydnėjaus ateitininkai rengia 
Kristaus Karaliaus šventės minė
jimą, kuris tą dieną 12 v. bus 
pradėtas iškilmingomis pamaldo
mis Camperdowno bažnyčioje ir 
5 v. p.p. tęsis Dainavos salėje. 
Smulkesnis pranešimas bus pas
kelbtas “Mūsų Pastogėje” vėliau.

KUN. DR. P. BAČINSKAS 
STOVYKLAUS SU SKAUTAIS

Džilongiškiai skautai ir skautės 
yra numatę stovyklauti toje pa
čioje vietoje, kur stovyklavo per
nai. Vieta graži, prie upės ir tik 
15 mylių nuo Geelongo. Kadangi 
melburniškių daugumas vyksta į 
Sidnėjų tautinei stovyklai, tai 
“Džiugo” tunto štabas nutarė li
kučius ir skautus jaunius stovyk
lavimui sujungti su džilongiškiais. 
Būryje vis mat smagiau, negu sau
jelei atskirai stovyklauti. Kun. 
dr. P. B a č i n s k a s sutiko 
būti tos jungtinės stovyklos glo
bėjas, kuris visą laiką praleis sto
vykloje, nuvykdams namo tik per
nakvoti. Stovykla prasidės gruo
džio 28 d. ir baigsis sausio 10 d. 
Stovyklavimo mokestis 5 svarai. 
Melburniškiai registruojasi sekma
dieniais pas ūkio vadovo pavaduo
toją br. A. D i m i d a v i č i ų. 
Jį galima sutikti sekmadieniais po 
pamaldų šv. Jono mažojoj bažny
tinėj salėje. Vakarais po darbo jis 
pasiekiamas telefonu — JU 5571. 
Dar galima užsiregistruoti ir į 
Sidnėjaus tautinę stovyklą.

I Geelongą skautus bei skautes 
iš Melburno nuveš skautų bičiu
liai privačiomis mašinomis. Drau
ge vyks tunto adjutantas br. An
tanas Fišeris, šiuo metu 
dar jieškoma vienos ponios, kuri 
sutiktų kartu stovyklauti ir rūpin
tis mergaitėmis. Kelios ponios yra 
pažadėjusios, bet klausimas dar 
neišspręstas. Greitu laiku ir tas 
reikalas paaiškės.

(Ks)

PRANEŠIMAS MELBURNO 
SKAUTAMS IR JŲ TĖVAMS 
Vykstantieji į Sidnėjaus skautų 

-čių tautinę stovyklą traukinio bi
lietui turi mokėti: iki 16 metų 
£3.6.0, turintieji gi 16 metų ir 
daugiau £4.15.6. Važiuosime su 
moksleivio bei studento nuolaida,

DANUTĘ ir JUOZĄ DAUBARUS, 
dukrelės gimimo proga nuoširdžiai sveikina 

ir daug laimės linki

Kazys ir Janina Gilandžiai

NUOSAVUS NAMUS,

įmoka j u* mažą depozitą,

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Tol.: YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272.
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ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS
Sydnėjaus ateitininkų ark. J. 

Matulaičio vardo kuopos susirin
kimas įvyks spalio 22 d. (šešta
dienį) 3 v. p.p. Dainavos salėje 
Bankstowne.

Visi nariai ir prijaučiantieji 
prašomi dalyvauti.

SUNKIAI SERGA
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 

iždininkas Juozas šlyteris sunkiai 
serga ir yra paguldytas į ligoni
nę. Manoma, kad ligoninėje teks 
išbūti ilgesnį laiką.

V.A.

nes ne visi mūsų tunto skautai yra 
registruoti (pav. skautės yra ne
registruotos). Tam reikalui kiek
vienas individualiai gauna iš sa
vo mokyklos atostoginį traukinio 
bilietui pažymėjimą ir įteikia sek
madieniais po pamaldų mažojoj 
šv. Jono parapinėj salėj ūkio va
dovo pavaduotojui Algiui Dimida- 
vičiui, kartu primokant trūkstamą 
bilietui sumą su 1 svaru registra
cijos mokesčio. Terminas pažymė
jimams įteikti ir trūkstamai su
mai įmokėti šio mėnesio 30 diena, 
į Sidnėjų išvyksime 1960.12.28 
dienos vakarą, grįšime 1961.1.10 d.

Už stovyklą mokama £7. Esant 
daugiau skautų iš vienos šeimos, 
antrasis moka £6, tretysis £5. Ka
dangi melburniškiai skautai mano 
paskutinę dieną paekskursuoti ir 
susipažinti su Sidnėjaus apylinkė
mis ir jo gražiuoju pajūriu, todėl 
tam reikalui mokama dar £1 sva
ras papildomoms išlaidoms. Tuo 
būdu vienam šeimos skautui bei 
skautei iki 16 metų kelionei, sto
vyklavimui ir ekskursavimui kai
nuos £11.6.0, gi per 16 metų am
žiaus £12.15.6. čia įskaityta ir 7 
šilingai vietų rezervavimas nuva
žiuojant ir grįžtant. Mokinio bi
lietas yra pigesnis negu skautams 
duodama nuolaida. Iki 16 m., tie
sa, nėra jokio skirtumo, bet po 16 
metų mokinio grįžtamasis bilietas 
į Sidnėjų kainuoja £5.15.6, gi 
skauto £6.15.0.

įmokant trūkstamus pinigus bi- 
letui bei mokant už stovyklą, iš 
ūkio vadovo pavaduotojo gausite 
atatinkamą pakvitavimą.

Lapkričio mėnesyje būsite su
kviesti sueigai, kur gausite smul
kesnių informacijų. Ta pačia pro
ga pasiruošim kiek ir programų 
pasirodymams. Brolis Algis Dimi- 
davičius pamokys naujosios mūsų 
tunto dainos, kurios žodžius pa
rašė s.v. Raimundas Kazlauskas, 
gi komponavo p. B. Zabiela.

Tuntininka*
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